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Škola a zdraví 21, 2009, Aktuální otázky výchovy ke zdraví

ÚVOD

Práce na výzkumném záměru Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity ŠKOLA 
A ZDRAVÍ PRO 21. STOLETÍ byla zahájena v roce 2005. 

Tento projekt vycházel, mimo jiné, také z výsledků a zkušeností předchozího výzkum-
ného záměru „Učitelé a zdraví“, který byl řešen v letech 1999 až 2004. Základní koncepce je 
v podstatě obsažena již v názvu výzkumných úkolů: najít spojení mezi školstvím a zdravot-
nictvím v těch oblastech, kde se tyto společenské instituce ovlivňují a najít možnosti, které 
by mohly využívat pozitivního přenosu praktické fi lozofi e, metodologie, teorie, praxe a zku-
šeností k vzájemnému obohacování. Školství a zdravotnictví neřeší jen aktuální úkoly dané 
požadavky společnosti, ale ve své podstatě je zaměřeno do budoucnosti a ve svých obecných 
cílech směřuje k rozvoji člověka a společnosti, ať již při formulování těchto cílů používáme 
kategorie „osobnost“, “zdraví“, „kvalita života“ apod.

Za řadu let, které věnujeme bádání v daném projektu, jsme získali nejen množství 
výsledků, ale také se měnila pedagogika, psychologie, sociologie, hygiena a preventivní 
lékařství, sociální lékařství a další vědecké obory, jejichž pracovníci se na řešení našich otázek 
podíleli a podílejí. Doba, po kterou se tématu „škola : zdraví“ věnujeme, ukázala množství 
posunů a změn, takže některé otázky se staly nyní aktuálnější, než nám připadaly dříve, nao-
pak některé problémy se přeformulovaly, nebo se nově vytvořily.

Jestliže sledujeme publikace tohoto projektu od prvních otázek a nápadů, teorií
a výzkumů, vidíme, že „problémové pole“ našeho zkoumání se v žádném případě nezužuje, 
ale stává se širším, objevují se nové vztahy a souvislosti. Co se však nemění, je stálá závaž-
nost cílů našeho zkoumání, se kterou jsme výzkumný záměr ŠKOLA A ZDRAVÍ PRO 21. 
STOLETÍ  koncipovali, ba dokonce se domníváme, že tyto otázky jsou nyní společensky ještě 
zřetelnější.

Publikace, kterou nyní zveřejňujeme a kterou jsme nazvali AKTUÁLNÍ OTÁZKY 
VÝCHOVY KE ZDRAVÍ, představuje řadu příspěvků, které jsou integrovány tématem 
„škola a zdraví“. Vznikly jako dílčí výzkumy, teoretické studie, ukazují další etapy zkoumá-
ní, které byly již publikovány v předchozích svazcích, nebo byly předneseny na konferencích 
či seminářích v rámci toho výzkumného záměru. Jejich pestrost je odrazem nejen složitosti 
problému, ale i šířky zájmů, které toto téma vyvolává, a proto se domníváme, že jakákoliv 
redukce obsahu této publikace by byla zkreslující a působila násilně.

Všichni autoři, jejichž studie jsou zde publikovány, plně odpovídají za původnost 
svých textů a svých výsledků a publikují je jako plně graduovaní odborníci ve své oblasti, 
kteří za svou práci nesou odpovědnost. 

Na závěr je nám milou povinností vyjádřit dík Ministerstvu školství, mládeže a tělo-
výchovy, vedení Masarykovy univerzity a Pedagogické fakulty, kteří nám umožnili práci na 
tomto výzkumném záměru.  Evžen Řehulka

 řešitel výzkumného záměru
 ŠKOLA A ZDRAVÍ PRO 21. STOLETÍ
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NÁZORY ČESKÉ VEŘEJNOSTI NA VÝCHOVU 
KE ZDRAVÍ V ZÁKLADNÍM ŠKOLSTVÍ

Leona MUŽÍKOVÁ

Abstrakt: Příspěvek seznamuje s názory občanů České republiky na výchovu 
ke zdraví v základním školství. Výsledky byly získány na základě reprezentativního 
sociologického výzkumu k problematice zdraví a zdravého způsobu života. Výzkum, do 
něhož se zapojila autorka příspěvku v rámci řešení výzkumného záměru Škola a zdra-
ví pro 21. století, byl realizován ve spolupráci s Lékařským informačním centrem 
a agenturou INRES.Výzkumu se zúčastnilo 1606 občanů České republiky ve věku nad 
15 let. Soubor byl reprezentativní z hlediska věku, pohlaví a regionů České republiky. 
Výsledky pomohly identifi kovat hlavní důvody nespokojenosti české populace s výcho-
vou ke zdraví na základní škole. Dokumentují, že stěžejními důvody pro nespokoje-
nost jsou rozsah výuky, obsah výuky a osobnost učitele. Získané poznatky poskytují 
řadu konkrétních podnětů pro zkvalitnění práce ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. 
Ukazují, na kterou oblast tělesné výchovy a výchovy ke zdraví je třeba zaměřit hlavní 
pozornost.

Klíčová slova: tělesná výchova, výchova ke zdraví, základní škola, výuka

Úvod
Současné české školství se nachází v procesu kurikulární reformy, jejíž součástí 

je prohlubování a zavádění nově pojaté výchovy ke zdraví do škol všech stupňů. Tento 
inovovaný vzdělávací obor je začleněn do systému výchovy a vzdělávání a je defi nován 
vzdělávacími dokumenty. 

Výchova ke zdraví by měla vést k růstu zdravotního vědomí a chování občanů. 
Často se v této souvislosti používá termín zdravotní gramotnost (HOLČÍK, 2004: 120) 
označující „kognitivní a sociální dovednost determinující motivaci a schopnost jed-
notlivců získat přístup ke zdravotním informacím, rozumět jim a využít je k rozvoji 
a udržení dobrého zdraví.“

Zdravotní gramotnost by měla být předpokladem pro zdravý životní styl popula-
ce (případně zdravý způsob života). Podle LIBY (2005: 5) „jde o vyváženost psychické 
a fyzické zátěže, o cílevědomou pohybovou aktivitu, racionální výživu, harmonické 
vztahy mezi lidmi, zodpovědný pohlavní život, odmítání návykových látek, zodpověd-
nost v oblasti práce a života, osobní a pracovní hygienu atd.“ Zdravý životní styl se 
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promítá do kvality života, která vyjadřuje celkovou spokojenost se životem a všeobecný 
pocit osobní pohody, duševní harmonie a životní spokojenosti.

Výchozím vzdělávacím dokumentem základního školství (na něž se v tomto 
příspěvku zaměřujeme) je Standard základního vzdělávání (1995), který vymezuje 
vzdělávací obor výchova ke zdraví v základním vzdělávání a zařazuje tento obor spolu 
s oborem tělesná výchova a sport do vzdělávací oblasti Zdravý životní styl.

Z výše uvedeného standardu vycházejí dosud platné vzdělávací programy pro 
základní vzdělávání (2006) s názvem Základní škola (1996), Obecná škola (1997) 
a Národní škola (1997). Nejrozšířenějším programem, který realizuje většina českých 
škol, je vzdělávací program Základní škola.

Uvedené vzdělávací programy postupně nahrazuje nový Rámcový vzdělávací pro-
gram pro základní vzdělávání – RVP ZV (2005, resp. 20071), který je kurikulárním doku-
mentem státní úrovně a normativně stanovuje obecný rámec pro jednotlivé etapy vzdělává-
ní. Je závazný pro tvorbu školních vzdělávacích programů – ŠVP, které jsou kurikulárním 
dokumentem školní úrovně a vytváří si je každá škola podle svých konkrétních podmínek. 

Pojem kurikulum vnímáme jako základní pedagogickou kategorii. V širším slo-
va smyslu je kurikulum vymezeno jako „komplex problémů vztahujících se k řešení 
otázek: proč, koho, v čem, jak, kdy, za jakých podmínek a jakými očekávanými efekty 
vzdělávat“, v užším pojetí je kurikulum pojímáno jako kurikulární dokument či jako 
obsah vzdělání (MAŇÁK, JANÍK, ŠVEC, 2008). Pojem kurikulum výchovy ke zdraví 
proto chápeme jako obsah vzdělání ve vzdělávacím oboru výchova ke zdraví.

Teorie kurikula rozlišuje různé linie, koncepce či formy kurikula. V tomto pří-
spěvku se zaměřujeme na projektovou formu kurikula, kterou představují dle PRŮCHY 
(2002) vzdělávací programy, učební plány, osnovy, standardy vzdělávání aj., a na reali-
zační formu kurikula, kterou charakterizuje učivo skutečně předávané žákům konkrét-
ními učiteli v konkrétních školách a třídách.

Již zmíněný Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání zavádí devět 
vzdělávacích oblastí a mezi nimi i oblast Člověk a zdraví. Do vzdělávací oblasti Člo-
věk a zdraví patří vzdělávací obory výchova ke zdraví a tělesná výchova (do níž je zahr-
nuta zdravotní tělesná výchova).

Vzdělávací obor výchova ke zdraví je v RVP ZV vymezen následovně: „Výcho-
va ke zdraví přináší základní poznání o člověku v souvislosti s preventivní ochranou 
jeho zdraví. Učí žáky aktivně rozvíjet a chránit zdraví v propojení všech jeho složek 
(sociální, psychické a fyzické) a být za ně odpovědný. Svým vzdělávacím obsahem 
bezprostředně navazuje na vzdělávací oblast Člověk a jeho svět. Žáci si upevňují hygi-
enické, stravovací, pracovní i jiné zdravotně preventivní návyky, rozvíjejí dovednosti 
odmítat škodlivé látky, předcházet úrazům a čelit vlastnímu ohrožení v každodenních 
i mimořádných situacích. Rozšiřují a prohlubují si poznatky o rodině, škole a společen-
ství vrstevníků, o přírodě, člověku, vztazích mezi lidmi a učí se dívat na vlastní činnosti 
z hlediska zdravotních potřeb a životních perspektiv dospívajícího jedince a rozhodovat 
se ve prospěch zdraví. Vzhledem k individuálnímu a sociálnímu rozměru zdraví je vzdě-
lávací obor Výchova ke zdraví velmi úzce propojen s průřezovým tématem Osobnostní 
a sociální výchova.“ (RVP ZV, 2005: 72)

1 aktualizovaná verze RVP ZV
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K výzkumu realizační formy kurikula výchovy ke zdraví

Ve výzkumu realizační formy kurikula se uplatňuje široké spektrum výzkumných 
přístupů a metod. Za adekvátní metodu pro výzkum realizovaného kurikula bývá považo-
váno pozorování. To může být přímé nebo zprostředkované (např. videozáznamem vyu-
čovací hodiny – tzv. videostudie). Vzhledem k tomu, že pozorování je časově i fi nančně 
náročné, bývá často nahrazováno metodou dotazování, a to spíše písemného než ústního. 

Výzkumů realizované formy kurikula v rovině výuky, které by se s ohledem na 
téma příspěvku jevily jako relevantní, není v naší zemi mnoho. Dlouhodoběji se tomuto 
problému věnuje zejména MARÁDOVÁ (2007), která prováděla v letech 2004–2006 
dotazníkové šetření doplněné rozhovory, jejichž cílem bylo získat informace o výuce 
zaměřené na výchovu ke zdraví v současném základním vzdělávání, a to z pozice uči-
telů 1. i 2. stupně základní školy (dále ZŠ). Z výpovědí respondentů (380 vyučujících 
1. stupně ZŠ; 417 vyučujících rodinné výchovy) je patrné, že „...na otázku, který tema-
tický okruh z oblasti výchovy ke zdraví žáky nejvíce zajímá, převážná většina učitelů 
(76 % dotázaných) uvedla téma rodinné a sexuální výchovy. ... Sami učitelé však toto 
téma do výuky zařazují s určitými zábranami a v celkovém vyhodnocení výzkumu se 
dostalo na pozici tématu nejméně oblíbeného“ (s. 240).

Výzkumy pod vedením Mužíkové (MUŽÍKOVÁ, 2006a, 2006b, 2007, BĚLIČKO-
VÁ, 2008, HLOUCALOVÁ, 2008) analyzovaly otevřené názory ředitelů škol na způsoby 
realizace výchovy ke zdraví na školách. Poznatky získané od 536 ředitelů plně organizova-
ných a 148 ředitelů neúplně organizovaných ZŠ potvrdily, že status výchovy ke zdraví jako 
samostatného vzdělávacího oboru je na mnoha školách velmi nízký a projektované kuriku-
lum výchovy ke zdraví není realizováno očekávaným a odpovídajícím způsobem.

Další poznatky o výchově ke zdraví přinášejí výzkumy ŽALOUDÍKOVÉ (2003, 
2004). Autorka v nich sice zaměřuje pozornost převážně na rezultátovou formu kuri-
kula2, avšak některá její zjištění se vztahují také ke kurikulu realizovanému. Poukazuje 
např. na skutečnost, že respondenti (žáci, studenti učitelství, učitelé) pociťují, že ve ško-
le není poskytováno dostatečné množství informací o tom, co nejvíce ohrožuje zdraví 
a jak předcházet vážným chorobám. Autorka se zabývá i zkoumáním dětských pojetí 
zdraví a nemocí, avšak publikované výsledky dosud nemáme k dispozici.

Dílčí poznatky z oblasti výchovy ke zdraví najdeme např. ve studii HAJEROVÉ-
MÜLLEROVÉ, DOULÍKA a ŠKODY (2005), v jejímž rámci autoři vyhodnocovali změ-
ny dětského pojetí drogy. Podobně se i řada dalších autorů orientuje na dílčí témata výcho-
vy ke zdraví, ale komplexnější výzkumy kurikula výchovy ke zdraví dosud scházejí.

Výzkumný problém
Podnětem k výzkumu prezentovanému v tomto příspěvku byly výsledky získané 

analýzou odpovědí na uzavřené nebo polouzavřené otázky dotazníkového šetření, které 
se uskutečnilo v roce 2005–2006 a týkalo se dosavadní realizace výchovy ke zdraví dle 
Standardu základního vzdělávání (1995). Výzkumným souborem byl soubor ředitelů 
ZŠ. Výsledky tohoto šetření již byly zveřejněny (MUŽÍKOVÁ, 2006a, 2006b, 2007), 
proto uvádíme jen shrnující poznatky:
2 V oblasti znalostí/informovanosti žáků, studentů a učitelů o zdravotních rizicích.
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- Ředitelé ZŠ nebyli v době šetření dostatečně seznámeni s aktuálními požadavky 
na výchovu ke zdraví dle Standardu základního vzdělávání. Většina škol neměla 
propracované tematické plány pro výchovu ke zdraví, většina ředitelů uvedla, že 
„výchova ke zdraví prolíná celým procesem školy“.

- Jen pětina škol byla dobře vybavena didaktickými pomůckami pro výchovu ke 
zdraví. Hlavní příčinou neuspokojivého stavu byl dle ředitelů ZŠ nedostatek 
fi nančních prostředků.

- Přestože vzdělávací program Základní škola uplatňovaný na 96 % škol výzkum-
ného souboru spojuje výchovu ke zdraví na 2. stupni ZŠ zejména s obsahem obo-
ru rodinná výchova (a s výukou předmětu rodinná výchova), téměř dvě třetiny 
zkoumaných škol tyto obory v praxi nepropojovaly.

- Pouze na 13 % zkoumaných škol působil aprobovaný učitel pro rodinnou výchovu, 
na ostatních sledovaných školách byla rodinná výchova vyučována neaprobovaně.

- Naprostá většina ředitelů považovala za přínosné výsledky realizace Minimálního 
preventivního programu. V rámci výchovy ke zdraví byly na školách organizovány 
výchovné a vzdělávací akce, ale většinou šlo o jednorázové besedy, soutěže aj.

- S programem Zdraví 21 (schváleným usnesením vlády ČR č. 1046 z roku 2002) 
nebyla v době šetření seznámena téměř jedna třetina ředitelů, další třetina přizna-
la, že jen částečně.

- Většina ředitelů uvedla, že výchovu ke zdraví považují za důležitou a umožnila 
by další vzdělávaní učitelů v této oblasti.

Tyto výsledky, které dokumentují, že se výchova ke zdraví na mnohých ZŠ 
dosud nerealizuje v souladu s projektovou formou kurikula předloženou ve Standardu 
základního vzdělávání (1995), nás vedly k doplňujícímu výzkumnému šetření. Cílem 
výzkumu bylo zjištění názorů české populace na aktuální úroveň realizace výchovy ke 
zdraví na ZŠ a identifi kace hlavních důvodů spokojenosti či nespokojenosti s výchovou 
ke zdraví na školách.

Tento výzkum byl realizován ve spolupráci s Institutem pro studium zdraví 
a životního stylu a agenturou INRES.

Výzkumný soubor
Názory populace ČR byly získány od souboru respondentů o velikosti 1606 

jedinců vybraných náhodným výběrem pomocí kvót. Soubor byl reprezentativním vzor-
kem populace ČR ve věku nad 15 let. Reprezentativnost byla odvozena od základní-
ho souboru obyvatelstva ČR ve věku 15 let a více.3 Lze konstatovat, že níže uvedené 
výsledky výzkumu jsou reprezentativní pro populaci ČR nad 15 let z hlediska pohlaví, 
věku a regionu.

Z dalších znaků, u kterých sice nebyla reprezentativnost sledována, ale které byly 
v rámci výzkumu zjišťovány, lze uvést vzdělání, rodinný stav, počet dětí, velikost místa 
bydliště, povolání, výše čistého měsíčního příjmu rodiny, stanovisko k náboženské víře 
a způsob bydlení. Tam, kde se ukázala statisticky významná souvislost, je na tuto skuteč-

3 Viz Věkové složení obyvatelstva České republiky v roce 2006. Stav k 31.12.2006. Praha: Český statistický 
úřad, 2007.



13

nost upozorněno. Nicméně v důsledku toho, že data této skupiny nejsou reprezentativní, 
lze zjištěné statisticky významné souvislosti interpretovat pouze jako tendence.

Výzkumná metoda
Výzkum byl koncipován jako sociologický s využitím otázek předložených zada-

vatelkou (autorkou příspěvku) a připomínkovaných kompetentními pracovníky organi-
zátora výzkumu. Terénní šetření bylo provedeno metodou standardizovaného řízeného 
rozhovoru tazatele s respondentem.

Sběr dat byl proveden aktivem tazatelů agentury INRES. Byl zabezpečován 350 
profesionálními tazateli v celé ČR. Optickou a logickou kontrolu, kódování a vkládání 
dat do počítače prováděli pracovníci agentury INRES, tabelování výsledků pracovní-
ci Institutu pro studium zdraví a životního stylu, interpretaci výsledků autorka otázek 
(a tohoto příspěvku).

Statistické zpracování dat bylo provedeno programem SASD 1.3.0 (statistická 
analýza sociálních dat). Zpracován byl 1. stupeň třídění a kontingenční tabulky vybra-
ných ukazatelů 2. stupně třídění. Míra závislosti vybraných znaků byla stanovena na 
základě metody chí2 a dalších testovacích kritérií, aplikovaných dle charakteru znaků. 
Na základě této analýzy byla provedena interpretace dat. 

Odpovědi respondentů byly zachyceny písemnou formou. Odpovědní archy byly 
ověřeny v předvýzkumu. Každý arch vyplněný respondentem prošel důkladnou logic-
kou a optickou kontrolou. Kontrolovány byly logické vazby a úplnost i věrohodnost 
vyplnění. Vyřazeny byly archy s nefunkčními logickými vazbami a neúplně vyplněné 
(zpravidla ty, u kterých respondent odmítl odpovídat na otázky a rozhodl se předčasně 
ukončit rozhovor a část archu tak zůstala nevyplněná). Tyto archy byly zahrnuty do 
kategorie „non-respondence“.

Mezi hodnocenými položkami byly časté spojité odpovědi. Ty bylo potřeba 
transformovat tak, aby bylo možné hlavní výsledky přehledně shrnout. Spojité odpo-
vědi respondentů byly transformovány na dílčí výroky a tím se změnil charakter znaků 
u transformovaných proměnných ze spojitých na kategoriální. 

Harmonogram výzkumu
Projekt výzkumu byl zpracován v průběhu září – října 2007. Jeho oponování pro-

běhlo počátkem listopadu 2007. Předvýzkum sloužící k ověření výzkumných technik 
a znění položených otázek byl realizován na výběrovém souboru 240 respondentů (obča-
nů) v listopadu 2007. V tomto období proběhly rovněž instruktáže všech tazatelů.

Vlastní terénní šetření bylo uskutečněno v celé ČR na přelomu listopadu a pro-
since 2007. Shromáždění odpovědních archů, jejich optická a logická kontrola a vklá-
dání dat do počítače proběhlo v prosinci 2007. Poté bylo uskutečněno vyvážení dat, 
jejich základní matematicko-statistická analýza, zpracování frekvenčních a vybraných 
kontingenčních tabulek a byla provedena základní interpretace dat včetně oponování 
signální zprávy zadavatelkou.

Výsledky byly zadavatelkou interpretovány na počátku roku 2008.
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Výsledky

Názory reprezentativního souboru občanů na úroveň výchovy ke zdraví na ZŠ 
byly zjišťovány pomocí otevřených otázek. Výzkum se uskutečnil v roce 2007 a na 
položené otázky odpovídalo 1606 respondentů ve věku nad 15 let.

Odpovědi na otázku „V čem podle Vašeho názoru spočívají hlavní klady v sou-
časné úrovni výchovy ke zdraví na základních školách?“ nelze kategorizovat a statis-
ticky zpracovat. Naprostá většina respondentů odpověděla „nevím“, „vůbec netuším, 
že se výchova ke zdraví na školách vyučuje“, „nemám dostatek informací“, anebo na 
otázku neodpověděla vůbec. Pouze 29 respondentů (tj. 1,8 %) uvedlo, že byli ve škole 
vedeni ke zdravému způsobu života, že škola dbala na čistotu, přezouvání, umývání 
rukou nebo že „vše je v pořádku“.

Na otázku „V čem podle Vašeho názoru spočívají hlavní nedostatky v současné 
úrovni výchovy ke zdraví na základních školách?“ konkrétně odpovědělo 689 respon-
dentů (42,9 %), 917 respondentů (57,1 %) uvedlo, že neví, nemá dostatek informací, 
neumí na otázku odpovědět apod., anebo na otázku neodpovědělo vůbec. 

Konkrétních 689 odpovědí bylo podrobeno obsahové analýze a na jejím základě 
byly stanoveny následující kategorie, do nichž byly odpovědi začleněny. Podařilo se tak 
identifi kovat hlavní důvody nespokojenosti populace s úrovní výchovy ke zdraví:

a) Rozsah výuky – odpovědi typu: málo hodin, malý rozsah, málo odborných před-
nášek, málo pobytů v přírodě apod. 

b) Obsah výuky – odpovědi typu: výchova ke zdraví je nezajímavá, příliš teoretická, 
není dostatek pomůcek, chybí koncepce, je málo zaměřená na prevenci apod.

c) Úroveň učitelů – odpovědi typu: učitelé nejsou dostatečně kvalifi kovaní, mají 
k výuce špatný přístup, učitelé nejdou příkladem apod.

d) Přístup žáků – odpovědi typu: děti o tento předmět nemají zájem, neberou ho 
vážně, berou ho jen jako hru, v praxi však poznatky nevyužívají apod.

e) Podpora rodiny – odpovědi typu: co škola naučí, to rodina nerespektuje, špatný 
přístup rodičů, nedodržování zdravotních návyků v rodině apod.

f) Finanční náročnost – odpovědi typu: není dost peněz na výuku, špatné pomůc-
ky, drahé kurzy apod.

g) Ostatní důvody – odpovědi typu: upravit návyky dětí, pitný režim, špatné stravo-
vání ve školní jídelně apod.

Nejčetnějším uvedeným důvodem nespokojenosti s výchovou ke zdraví (34,0 % 
odpovědí) byl nedostatečný rozsah výuky (viz tab. 1, graf 1). Poměrně vyrovnané bylo 
zastoupení odpovědí týkajících se obsahu výuky (15,2 %) a úrovně učitele (14,5 %). 
Sečteme-li počet výroků v těchto dvou kategoriích, pak s úrovní výuky je nespokojeno 
29,7 % respondentů. Přístup žáků k této problematice kritizuje 13,8 % respondentů, 
podporu rodiny 5,1 % respondentů a fi nanční náročnost výuky 1,4 % respondentů. Další 
důvody nejsou z hlediska realizační formy kurikula věcně významné. 

Analýza souvislostí v četnosti odpovědí mezi jednotlivými skupinami popula-
ce (p < 0,05), uskutečněná na základě druhého stupně třídění, přinesla tyto statisticky 
významné výsledky:
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Na malý rozsah výchovy ke zdraví poukazují více ženy, studující a svobodní, 
ale především mladí lidé ve věku do 24 let. Muži oproti ženám volí častěji odpověď 
„nevím“. Tuto odpověď uvádějí statisticky významně častěji také respondenti ve věku 
nad 55 let.

Kategorie Absolutní četnost 
odpovědí

Relativní četnost odpo-
vědí (%)

rozsah výuky 234 34,0
obsah výuky 104 15,2
úroveň učitelů 100 14,5
přístup žáků 95 13,8
podpora rodiny 35 5,1
fi nanční náročnost 10 1,4
ostatní důvody 111 16,1
celkem 689 100,0

Tab. 1: Důvody nespokojenosti občanů ČR s úrovní výchovy ke zdraví 

Protože se četnost odpovědí u mladé populace ve věku 15–24 let statisticky 
významně liší od odpovědí starších věkových skupin (p < 0,05), byly tyto odpovědi 
vyčleněny a interpretovány samostatně. Druhým důležitým momentem je, že odpovědi 
mladé populace mají pro posouzení aktuální realizace výchovy ke zdraví silnější vypo-
vídací hodnotu. Většina těchto respondentů zažila během své povinné školní docházky 
výchovu ke zdraví, která měla být realizována dle Standardu základního vzdělávání 
(1995).
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Odpovědi respondentů byly kategorizovány a kvantifi kovány zvlášť pro skupinu 
populace ve věku 15–19 let a pro skupinu 20–24 let. Získané hodnoty byly pro názor-
nost porovnány s četností výroků celého souboru respondentů ve věku nad 15 let (tab. 2, 
graf 2). Statistická významnost rozdílů v četnosti odpovědí (p < 0,05) mezi oběma sle-
dovanými skupinami mladé populace byla v rámci jednotlivých kategorií prokázána ve 
dvou případech: rozsah výuky a úroveň učitelů. 

Mladí respondenti poukazují nejčastěji na malý rozsah výuky výchovy ke zdra-
ví (44,5 % a 37,5 % odpovědí). Tato výuka měla probíhat zejména v rámci předmětu 
rodinná výchova v 6.–9. ročníku ZŠ v rozsahu 1 vyučovací hodiny týdně (na 1. stupni 
ZŠ jsou témata výchovy ke zdraví rozptýlena do více předmětů, především do prvouky 
a přírodovědy). Názor mladé populace potvrzuje výše prezentovaný poznatek z před-
cházejícího výzkumu (MUŽÍKOVÁ, 2006a), že dvě třetiny sledovaných škol nepropo-
jovaly dostatečně rodinnou výchovu s výchovou ke zdraví.

Relativně častým důvodem nespokojenosti s výchovou ke zdraví je obsah výuky 
(14,9 % a 14,4 % respondentů). Statisticky významný rozdíl (p < 0,01) vykazuje četnost 
výroků v kategorii úroveň učitelů – jejich kvalifi kace či přístup k výchově ke zdraví 
(7,4 % a 17,7 % výroků). Tento výsledek opět koresponduje se zjištěním z předchozího 
výzkumu, že učitelé aprobovaní pro rodinnou výchovu (tj. i pro výchovu ke zdraví) 
působili v době výzkumu pouze na 13 % škol. Na druhé straně rozdíl v nespokojenosti 
nejmladších občanů (7,4 % výroků) a starší populace ve věku 20–24 let (17,7 % výroků) 
signalizuje zlepšující se úroveň učitelů věnujících se výchově ke zdraví. Tento výsle-
dek může být důsledkem zvyšující se kvalifi kace učitelů v oblasti výchovy ke zdraví, 
a to především při vzdělávání školních metodiků prevence nebo jiných způsobů dalšího 
vzdělávání učitelů.

Četnost odpovědí v dalších kategoriích není věcně významná pro posuzování 
realizace výchovy ke zdraví.

V porovnání s celou populací je mladá generace méně kritická k přístupu žáků 
k výchově ke zdraví (9,3 a 8,8 % výroků). Vyrovnaná je kritika přístupu rodiny (ve 
všech sledovaných skupinách okolo 5 % výroků).

Ostatní kritické výroky se nejvíce týkají podmínek vzdělávání a korespondují 
s výsledky prezentovanými v předchozí kapitole.

Kategorie věk 15-19 let věk 20-24 let populace
nad 15 let

rozsah výuky 44,5 37,5 34,0
obsah výuky 14,9 14,4 15,2
úroveň učitelů 7,4 17,7 14,5
přístup žáků 9,3 8,8 13,8
podpora rodiny 5,6 5,5 5,1
fi nanční náročnost 1,9 0,0 1,4
ostatní důvody 16,5 16,1 16,1
celkem 100,0 100,0 100,0

Tab. 2: Důvody nespokojenosti mladé populace ČR s úrovní výchovy ke zdraví (% výroků)



17

Získané poznatky a závěry
Výzkum přinesl 1606 odpovědí reprezentativního souboru respondentů. Nepo-

dařilo se však identifi kovat důvody spokojenosti respondentů s úrovní výchovy ke zdra-
ví. Zřejmou příčinou je velmi malé povědomí veřejnosti o vzdělávacím obsahu výchovy 
ke zdraví.

Hlavním důvodem nespokojenosti s úrovní výchovy ke zdraví na ZŠ je nedosta-
tečný rozsah výuky a způsob, jakým je obor vyučován (tj. obsah výuky a úroveň učitelů). 
Tyto výsledky potvrzují poznatek získaný analýzou názorů ředitelů (MUŽÍKOVÁ 2006a, 
2006b, 2007). Uvedený poznatek by měl být zohledněn především v přípravě učitelů.

Sledované sociodemografi cké znaky respondentů – pohlaví, vzdělání, místo byd-
liště aj., nemají na spokojenost či nespokojenost s úrovní výchovy ke zdraví význam-
nější vliv. Výjimkou je věk respondentů, kde byly v porovnání s celou populací zjištěny 
statisticky významné rozdíly v názorech na úroveň výchovy ke zdraví zejména u popu-
lace ve věku od 15 do 24 let. Tento výsledek potvrzuje, že v posledních letech je výcho-
vě ke zdraví věnována na školách zvýšená pozornost, avšak úroveň vzdělávání v tomto 
oboru je respondenty hodnocena spíše negativně.

Získané poznatky nás podněcují k provedení komparace projektové a realizační 
formy kurikula výchovy ke zdraví. Uvědomujeme si však, že taková komparace může 
přinést opět pouze deskriptivní výsledky. Proto se pokusíme v následujícím období for-
mulovat konkrétní východiska pro implementaci výchovy ke zdraví do školních vzdě-
lávacích programů.
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THE CZECH PUBLIC OPINIONS ON HEALTH 
EDUCATION IN PRIMARY SCHOOL

Abstract: The contribution acquaints us with the Czech public opinions on heal-
th education in primary school. The results were obtained on the basis of representative 
sociological research related to problems of health and healthy lifestyle. The author of 
the contribution participate in the research under the terms of the research plan School 
and Health for 21st Century. The research was carried out in cooperation with Medi-
cal Information Centre and INRES agency. The number of 1606 citizens of the Czech 
Republic over 15 years took part in the research. From the point of view of age, gender 
and the Czech Republic regions, this group was a representative one. The results helped 
to identify the main reasons for dissatisfaction of the Czech public with health education 
in primary school. The crucial reasons for dissatisfaction are extent of teaching, lesson 
content, and teacher personality.The obtained information gives a number of concrete 
motivations for improving the quality of educational course of study Man and Health. It 
shows the part of health education realm to which should we aim our attention.

Keywords: physical education, health education, primary school, schooling
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Škola a zdraví 21, 2009, Aktuální otázky výchovy ke zdraví

NÁZORY ČESKÉ VEŘEJNOSTI NA TĚLESNOU 
VÝCHOVU V ZÁKLADNÍM ŠKOLSTVÍ

Vladislav MUŽÍK

Abstrakt: Příspěvek seznamuje s názory občanů České republiky na tělesnou 
výchovu v základním školství. Výsledky byly získány na základě reprezentativního sociolo-
gického výzkumu k problematice zdraví a zdravého způsobu života. Výzkum, do něhož se 
zapojil autor příspěvku v rámci řešení výzkumného záměru Škola a zdraví pro 21. století, 
byl realizován ve spolupráci s Lékařským informačním centrem a agenturou INRES.

Výzkumu se zúčastnilo 1606 občanů České republiky ve věku nad 15 let. Soubor 
byl reprezentativní z hlediska věku, pohlaví a regionů České republiky. 

Výsledky pomohly identifi kovat hlavní důvody spokojenosti a nespokojenosti čes-
ké populace s tělesnou výchovou na základní škole. Dokumentují, že stěžejními důvody 
pro spokojenost i nespokojenost jsou obsah výuky a osobnost učitele. 

Získané poznatky poskytují řadu konkrétních podnětů pro zkvalitnění práce ve 
vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Ukazují, na kterou oblast tělesné výchovy a výchovy 
ke zdraví je třeba zaměřit hlavní pozornost.

Klíčová slova: tělesná výchova, výchova ke zdraví, základní škola, výuka

Úvod
Česká republika v současné době prochází kurikulární reformou, která se aktu-

álně týká zejména základního školství. O kurikulárních záměrech českého školství je 
odborná veřejnost dostatečně informována, proto připomeňme jen základní údaje týka-
jící se tělesné výchovy.

Dosud platným vzdělávacím dokumentem, který vymezoval obsah základního 
vzdělávání v tělesné výchově, byl Standard základního vzdělávání (1995). Tento doku-
ment defi noval novou vzdělávací oblast Zdravý životní styl s tradičním vzdělávacím obo-
rem tělesná výchova a sport a zcela novým vzdělávacím oborem výchova ke zdraví. Zdů-
raznila se tak funkce tělesné výchovy při vzdělávání žáků v oblasti podpory zdraví.

Od školního roku 2007/2008 vstoupil v platnost nový Rámcový vzdělávací pro-
gram pro základní vzdělávání (2007). Tento dokument obsahuje devět vzdělávacích 
oblastí, k nimž patří vzdělávací oblast Člověk a zdraví. Tato vzdělávací oblast zahr-
nuje vzdělávací obory výchova ke zdraví, tělesná výchova a zdravotní tělesná výcho-
va. Pořadí i vymezení vzdělávacích oborů ještě více podtrhuje důležitost komplexního 
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vzdělávání žáků v problematice zdraví a úlohu tělesné výchovy těsně spjaté s výchovou 
ke zdraví.

Vzdělávací obor Tělesná výchova (TV) směřuje na jedné straně k pozná-
ní vlastních pohybových možností a zájmů, na druhé straně k poznávání účinků 
konkrétních pohybových činností na tělesnou zdatnost, duševní a sociální pohodu. 
Pohybové vzdělávání postupuje od spontánní pohybové činnosti žáků k činnosti 
řízené a výběrové, jejímž smyslem je schopnost samostatně ohodnotit úroveň své 
zdatnosti. Cílem je řadit do denního režimu pohybové činnosti pro uspokojování 
vlastních pohybových potřeb i zájmů, pro optimální rozvoj zdatnosti a výkonnosti, 
pro regeneraci sil a kompenzaci různého zatížení, pro podporu zdraví a ochranu 
života.

Toto pojetí tělesné výchovy klade zvýšené nároky jak na způsoby realizace, tak 
i na kvalifi kaci učitelů. Příprava učitelů tělesné výchovy není orientována na celou 
vzdělávací oblast Člověk a zdraví, ale praxe vyžaduje, aby právě učitelé tělesné výcho-
vy vzdělávací oblast Člověk a zdraví na školách plně zabezpečili.

Klademe-li na realizaci vzdělávacího oboru nové požadavky, měli bychom 
vědět, jakým způsobem se obor vyrovnává a vyrovnával s požadavky dosavadními. 
Tyto poznatky jsme se pokusili získat výzkumným šetřením.

Výzkumný problém
Zkušenosti a výzkumné poznatky z posledních let naznačují (např. PRŮCHA, 

2002, 2006), že ve školní praxi existuje nesoulad mezi tzv. projektovaným kurikulem, 
tj. deklarovaným obsahem vzdělávání, a tzv. realizovaným kurikulem, tj. realizovaným 
obsahem vzdělávání. Příčiny tohoto stavu zkoumáme různými metodami jak v tělesné 
výchově1, tak i ve výchově ke zdraví (např. MUŽÍK, TRÁVNÍČEK, 2006, MUŽÍK, 
JANÍK, 2007, MUŽÍKOVÁ, 2007).

Zaměříme-li se na posouzení úrovně realizovaného kurikula v určitém oboru, 
můžeme mj. využít názory absolventů tohoto oboru a jejich retrospektivní pohled na 
úroveň školní výuky. Pokusili jsme se proto výzkumně ověřit, jaká stanoviska zaujímá 
česká populace ke školní tělesné výchově, zda se tyto názory populace mění s věkem 
nebo pohlavím respondentů a zda se změny v pojetí tělesné výchovy odrážejí v názo-
rech respondentů. Zaměřili jsme se na posouzení úrovně tělesné výchovy během povin-
né školní docházky i na hodnocení současné úrovně tělesné výchovy na základních 
školách.
Výzkumný problém a cíl výzkumu lze vyjádřit následujícími otázkami:

1) Je česká populace spokojena s úrovní tělesné výchovy, kterou občané absolvova-
li během své povinné školní docházky?

2) Jaké jsou hlavní důvody spokojenosti a nespokojenosti občanů s úrovní tělesné 
výchovy během jejich povinné školní docházky?

3) Jaké hlavní klady a nedostatky spatřuje česká populace v současné úrovni tělesné 
výchovy?

4) Liší se názory mladé generace od názoru starších občanů?

1 Metodologická východiska i rešerše výzkumů tohoto problému byly publikovány např. ve studiích MUŽÍK, 
JANÍK (2007), JANÍKOVÁ, JANÍK, MUŽÍK, KUNDERA (2008) aj.
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5) Projevuje se v názorech občanů koncepční změna vzdělávacího obsahu tělesné 
výchovy, kladoucí zvýšený důraz na sepětí oborů tělesná výchova a výchova ke 
zdraví?

Výzkumný soubor
Názory populace ČR byly získány od souboru respondentů o velikosti 1606 

jedinců vybraných náhodným výběrem pomocí kvót. Soubor byl reprezentativním vzor-
kem populace ČR ve věku nad 15 let. Reprezentativnost byla odvozena od základní-
ho souboru obyvatelstva ČR ve věku 15 let a více.2 Lze konstatovat, že níže uvedené 
výsledky výzkumu jsou reprezentativní pro populaci ČR nad 15 let z hlediska pohlaví, 
věku a regionu.

Z dalších znaků, u kterých sice nebyla reprezentativnost sledována, ale které 
byly v rámci výzkumu zjišťovány, lze uvést vzdělání, rodinný stav, počet dětí, veli-
kost místa bydliště, povolání, výše čistého měsíčního příjmu rodiny, stanovisko k ná-
boženské víře a způsob bydlení. Tam, kde se ukázala statisticky významná souvislost, 
je na tuto skutečnost upozorněno. Nicméně v důsledku toho, že data této skupiny ne-
jsou reprezentativní, lze zjištěné statisticky významné souvislosti interpretovat pouze 
jako tendence.

Výzkumná metoda
Výzkum byl koncipován jako sociologický s využitím otázek předložených zada-

vatelem (autorkem příspěvku) a připomínkovaných kompetentními pracovníky organi-
zátora výzkumu. Terénní šetření bylo provedeno metodou standardizovaného řízeného 
rozhovoru tazatele s respondentem.

Sběr dat byl proveden aktivem tazatelů agentury INRES. Byl zabezpečován 
350 profesionálními tazateli v celé ČR. Optickou a logickou kontrolu, kódování a vklá-
dání dat do počítače prováděli pracovníci agentury INRES, tabelování výsledků pracov-
níci Institutu pro studium zdraví a životního stylu, interpretaci výsledků autor otázek 
(a tohoto příspěvku).

Statistické zpracování dat bylo provedeno programem SASD 1.3.0 (statistická 
analýza sociálních dat). Zpracován byl 1. stupeň třídění a kontingenční tabulky vybra-
ných ukazatelů 2. stupně třídění. Míra závislosti vybraných znaků byla stanovena na 
základě metody chí2 a dalších testovacích kritérií, aplikovaných dle charakteru znaků. 
Na základě této analýzy byla provedena interpretace dat. 

Odpovědi respondentů byly zachyceny písemnou formou. Odpovědní archy byly 
ověřeny v předvýzkumu. Každý arch vyplněný respondentem prošel důkladnou logic-
kou a optickou kontrolou. Kontrolovány byly logické vazby a úplnost i věrohodnost 
vyplnění. Vyřazeny byly archy s nefunkčními logickými vazbami a neúplně vyplněné 
(zpravidla ty, u kterých respondent odmítl odpovídat na otázky a rozhodl se předčasně 
ukončit rozhovor a část archu tak zůstala nevyplněná). Tyto archy byly zahrnuty do 
kategorie „non-respondence“.
2 Viz Věkové složení obyvatelstva České republiky v roce 2006. Stav k 31.12.2006. Praha: Český statistický 
úřad, 2007.
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Mezi hodnocenými položkami byly časté spojité odpovědi. Ty bylo potřeba 
transformovat tak, aby bylo možné hlavní výsledky přehledně shrnout. Spojité odpo-
vědi respondentů byly transformovány na dílčí výroky a tím se změnil charakter znaků 
u transformovaných proměnných ze spojitých na kategoriální. 

Harmonogram výzkumu
Projekt výzkumu byl zpracován v průběhu září – října 2007. Jeho oponování 

proběhlo počátkem listopadu 2007. Předvýzkum sloužící k ověření výzkumných tech-
nik a znění položených otázek byl realizován na výběrovém souboru 240 respondentů 
(občanů) v listopadu 2007. V tomto období proběhly rovněž instruktáže všech tazatelů.

Vlastní terénní šetření bylo uskutečněno v celé ČR na přelomu listopadu a pro-
since 2007. Shromáždění odpovědních archů, jejich optická a logická kontrola a vklá-
dání dat do počítače proběhlo v prosinci 2007. Poté bylo uskutečněno vyvážení dat, 
jejich základní matematicko-statistická analýza, zpracování frekvenčních a vybraných 
kontingenčních tabulek a provedena základní interpretace dat včetně oponování signální 
zprávy zadavatelem.

Výsledky byly zadavatelem interpretovány na počátku roku 2008.

Výsledky
Spokojenost občanů ČR s úrovní tělesné výchovy během jejich povinné školní 
docházky

Názory občanů na tuto problematiku byly zjišťovány prostřednictvím otázky: 
„Byl(a) jste spokojen(a) s úrovní tělesné výchovy během Vaší povinné školní docház-
ky?“ Otázka byla formulována jako polootevřená. Respondenti měli možnost vybírat 
jednu ze standardní škály odpovědí „určitě ano“, „spíše ano“, „spíše ne“ a „určitě 
ne“. U každé zvolené odpovědi měli navíc stručně uvést důvody své spokojenosti nebo 
nespokojenosti.

Více než tři čtvrtiny občanů České republiky (76,8 %) vyjádřilo větší či menší 
spokojenost s úrovní tělesné výchovy během jejich povinné školní docházky. Z nich je 
o své spokojenosti jednoznačně přesvědčeno 37,7 % (odpověď „určitě ano“), dalších 
39,2 % se ke spokojenosti přiklání (odpověď „spíše ano“). Zbývající necelá čtvrtina 
respondentů (23,1 %) byla s úrovní tělesné výchovy během své povinné školní docház-
ky spíše nebo určitě nespokojena. Jednoznačnou nespokojenost vyjádřilo necelých 5 % 
dotázaných.

Porovnáme-li názor celé populace s názorem respondentů ve věku 15–19 a 20–24 
let (obr. 1), je u mladších občanů patrná menší jednoznačná spokojenost s úrovní tělesné 
výchovy (statisticky nevýznamný rozdíl) a větší jednoznačná nespokojenost s úrovní 
tělesné výchovy u skupiny respondentů ve věku 15–19 let (statisticky významný rozdíl 
p = 0,05). Věková skupina 20–24 let se nejvíce odlišuje od průměru v hodnocení „spíše 
ano“, avšak statisticky nevýznamně.



23

Obr. 1 Spokojenost občanů ČR s úrovní tělesné výchovy během povinné školní 
docházky (v %)

U celého souboru občanů České republiky tedy výrazně převládá spokojenost 
s úrovní tělesné výchovy během jejich povinné školní docházky. Modus má hodno-
tu 2 (spíše ano), medián rovněž 2, hodnota váženého aritmetického průměru je 1,904. 
Všechny střední hodnoty se pohybují v kladných polích škály, což znamená převažující 
spokojenost s úrovní tělesné výchovy.

Testování souvislostí mezi sociodemografi ckými znaky a spokojeností s úrov-
ní tělesné výchovy během povinné školní docházky nevykazuje statisticky významné 
odchylky. Zjištěné statistické rozdíly nejsou nikterak silné a lze je interpretovat spíše 
jako tendence. Spokojenost s úrovní tělesné výchovy během povinné školní docház-
ky není výrazněji podmíněna  krajem, ve kterém respondent žije, ani jeho pohlavím, 
věkem, vzděláním, velikostí místa bydliště nebo povoláním.

Již bylo uvedeno, že otázka, zjišťující spokojenost s úrovní tělesné výchovy během 
povinné školní docházky, byla formulována jako polootevřená a respondenti měli mož-
nost vlastními slovy vyjádřit důvody své spokojenosti nebo nespokojenosti s tělesnou 
výchovou. Jejich odpovědi byly podrobeny obsahové analýze a na jejím základě byla 
sestavena škála 9 základních skupin důvodů spokojenosti (společně pro odpovědi „určitě 
ano“ a „spíše ano“) a 9 základních skupin důvodů nespokojenosti s tělesnou výchovou 
během povinné školní docházky (společně pro odpovědi „spíše ne“ a „určitě ne“). 
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Důvody spokojenosti s úrovní tělesné výchovy během jejich povinné školní docházky

Celkem bylo uvedeno 1330 důvodů spokojenosti. Základní skupiny odpovědí, 
vyjadřujících důvody spokojenosti s tělesnou výchovou, jsou následující: 

1) Zájem o TV a záliba ve sportu – zahrnuje odpovědi typu: sport mě baví, sport 
mám rád, jsem sportovní typ, mám ráda TV, miluji pohyb, mám radost z pohybu, 
jsem sportovně založen, sport je můj koníček, rád cvičím apod.

2) Možnost odreagování, regenerace – zde jsou obsaženy odpovědi typu: v TV 
byla legrace, zábava, odpočinek od učení, relaxace, vybití energie apod.

3) Možnost aktivity, pohybu – zde byly zahrnuty odpovědi typu: v TV jsme měli 
možnost protáhnout si tělo, hýbat se, vyvíjet různé pohybové aktivity, kompen-
zovat pohybem neustálé sedění v lavicích apod.

4) Zdravý tělesný a duševní vývoj – mezi důvody spokojenosti byly v tomto přípa-
dě uváděny důvody typu: udržení kondice, zdravý vývoj, formování důležitých 
osobních vlastností, jako např. kázně, disciplíny, vztahu ke kolektivu, zbavení se 
obezity, osvojení si správného trávení volného času apod.

5) Osobnost učitele – v této skupině jsou zahrnuty důvody obliby TV díky osob-
nosti učitele, např. dobrý učitel, mladý, hezký, sympatický, rozumný, uznalý 
apod.

6) Dobře pojatá TV – do této skupiny jsou zařazeny odpovědi uvádějící jako hlavní 
důvod obliby dobře pojatou TV; jde o odpovědi typu: TV byla pestrá, zajímavá, 
různorodá, rozmanitá, dělali jsme různé druhy sportu, hráli jsme míčové hry, 
nikdy jsme se nenudili apod.

7) Dobré podmínky a zázemí pro TV – mezi tyto důvody obliby patří např. dob-
ře vybavená tělocvična, bazén, kluziště, nové a moderní nářadí, výborné hřiště 
apod.

8) Ostatní důvody – jde o odpovědi, které nebylo možné zařadit do žádné z předchá-
zejících kategorií, např. byli jsme dobrá parta, byli jsme stejně oblečení apod.

9) Odpovědi typu nevím, nepamatuji se, důvod neuveden.

Nejčastěji uváděným důvodem spokojenosti s tělesnou výchovou bylo dobré 
pojetí tohoto předmětu v průběhu povinné školní docházky. Respondenti uváděli, že 
měli tělesnou výchovu rádi proto, že byla zajímavá, pestrá, různorodá, seznámili se 
v ní s řadou nejrůznějších sportů, hráli nejrůznější hry. Důvody tohoto typu tvoří jednu 
pětinu všech důvodů, pro které byla tělesná výchova oblíbená.

Poměrně rozšířeným důvodem spokojenosti s tělesnou výchovou je skutečnost, 
že nositel tohoto názoru má sport nebo pohyb rád, má v něm zálibu, je to jeho koníček. 
Tyto důvody se podílejí na spokojenosti z 15 % a necelých 14 % důvodů spočívá v mož-
nosti pohybu a aktivity. Mezi důvody obliby je také výrazněji zastoupen dobrý učitel, 
který je důležitým motivujícím činitelem obliby, dále možnost odreagování, regenerace 
a zábavy (v obou případech tvoří tyto důvody jednu desetinu celkového počtu). 

Naopak méně významnou roli hraje fakt, že tělesná výchova přispívá ke zdra-
vému tělesnému a duševnímu vývoji. Rovněž materiálně technické zabezpečení tělesné 
výchovy není považováno za významné. Znamená to, že moderní tělocvična se špičko-
vým vybavením není zdaleka zárukou toho, že tělesná výchova bude mezi žáky oblí-
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bena. Mnohem důležitější je to, jak bude pojata výuka a zda bude pro žáky zajímavá 
a přitažlivá. 

V necelé jedné pětině případů nebyl důvod oblíbenosti tělesné výchovy uveden 
především proto, že si na ně již respondenti nepamatovali. Analýzu souvislostí nebylo 
v tomto případě možné uskutečnit vzhledem k malému počtu případů v jednotlivých 
polích kontingenčních tabulek.

Obr. 2 Důvody spokojenosti s tělesnou výchovou během povinné školní docházky 
(v %; n = 1330)

Důvody nespokojenosti s úrovní tělesné výchovy během jejich povinné školní docházky

Celkem bylo uvedeno 389 důvodů nespokojenosti. Tyto důvody byly rovněž 
podrobeny obsahové analýze. Na jejím základě byly vytvořeny následující skupiny 
důvodů nespokojenosti:

1) Nezájem o TV a sport – do této skupiny byly zařazeny odpovědi typu: sport mne 
nezajímá, nejsem sportovní typ, TV mne nebavila, cvičím nerad apod.

2) Namáhavost TV – zde jsou umístěny odpovědi, dle kterých je důvodem nespo-
kojenosti s TV její přílišná namáhavost.

3) Málo hodin TV – respondenti v této skupině byli s TV nespokojeni proto, že jí bylo 
málo, často byla nahrazována jinými předměty, ve škole byla opomíjena apod.

4) Klasifi kace – pro respondenty této skupiny spočívala základní příčina jejich 
nespokojenosti ve způsobu hodnocení TV (často z ní mívali špatnou známku).

5) Špatný učitel – respondenti této skupiny na TV zanevřeli vinou špatného učitele, 
který jim tento předmět znechutil.

6) Špatně vedené hodiny TV – v tomto případě spočívá hlavní příčina nespokoje-
nosti v nesprávně vedených hodinách TV; ty byly nudné, nezajímavé, monotón-
ní, nepestré, stereotypní, dělaly se stále stejné činnosti apod.
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7) Špatné podmínky a zázemí pro TV – příčina nespokojenosti v tomto případě 
spočívá v neexistenci hřiště, tělocvičny, zastaralém nářadí, chybějících pomůc-
kách apod.

8) Ostatní – jde o zbývající důvody nespokojenosti, např. nutnost nosit cvičební 
úbor.

9) Odpovědi typu nevím, nepamatuji se, důvod neuveden. 

Nejvíce uváděným důvodem nespokojenosti s úrovní  tělesné výchovy v prů-
běhu povinné školní docházky jsou špatně vedené vyučovací hodiny. Tento důvod je 
uváděn ve více než jedné pětině případů (21,1 %). Dle těchto odpovědí byla tělesná 
výchova nezajímavá, nudná, nepestrá, fádní, jednostranně zaměřená apod. Další sku-
pinu důvodů, které jsou zastoupeny téměř stejným podílem, tvoří nezájem o tělesnou 
výchovu a sport a nechuť k němu, dále přílišná namáhavost tělesné výchovy, která byla 
nad síly respondentů, a konečně špatný učitel. Uvedené příčiny patří mezi hlavní faktory 
nespokojenosti s tělesnou výchovou.

Obr. 3 Důvody nespokojenosti s tělesnou výchovou během povinné školní docházky 
(v %; n = 389)

Hlavní klady v současné úrovni tělesné výchovy na českých základních školách

Problematika tělesné výchovy na základních školách v České republice byla 
zkoumána i z jiného úhlu pohledu. Bylo zjišťováno, v čem spočívají dle občanů ČR 
hlavní klady tělesné výchovy na základních školách. 

Aby bylo možné mínění veřejnosti o této problematice co nejpřesněji vystihnout, 
byla zvolena otevřená otázka: „V čem dle Vašeho názoru spočívají hlavní klady v sou-
časné úrovni tělesné výchovy na základních školách?“ 
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Respondentům nebyly nabídnuty žádné možnosti odpovědí a byli vyzváni, aby 
vlastními slovy vyjádřili to, co považují za hlavní klad. Všechny získané odpovědi byly 
podrobeny obsahové analýze a poté byla provedena jejich kategorizace do následujících 
základních skupin:

1) Podpora pohybové aktivity – odpovědi typu: umožňuje pohyb, přispívá k rozma-
nitosti činností ve škole, nutí děti k aktivitě, omezuje pasivitu dětí, je protiváhou 
jejich vysedávání v lavicích či u počítačů, umožňuje dětem se zabavit, zahrát si, 
odpočinout od přemýšlení, odreagovat se, relaxovat, vybít aktivitu apod.

2) Podpora zdraví – odpovědi typu: je prevencí zdraví škodlivých jevů, obezity, 
vytváří lepší tělesnou kondici, umožňuje zdravý tělesný vývoj, zdravý růst, zlep-
šuje motoriku apod.

3) Formování žádoucích osobních vlastností a účelného trávení volného času 
– odpovědi typu: vychovává k disciplíně, důslednosti, kázni, vede k získávání 
základních dovedností, formuje vztahy ke kolektivu, vede k účelnému využívání 
volného času, dává mu rozumnou náplň, odvádí od drog, krádeží apod.

4) Větší rozmanitost TV – odpovědi typu: je rozmanitější než dříve, nabízí více dru-
hů pohybových aktivit, různé sporty, plavání, lyžařské výcviky, různé sportovní 
kursy, aerobik, cvičení v přírodě, netradiční sporty apod.

5) Lepší vybavenost tělocvičen a sportovišť – odpovědi typu: více tělocvičen, hřišť, jejich 
lepší kvalita, více sportovního nářadí, pomůcek, posiloven, bazénů, kluzišť apod.

6) Kvalitnější učitelé TV – odpovědi typu: lepší přístup pedagogů, jejich větší kva-
lifi kovanost, lepší připravenost, modernější metody výuky, schopnost lépe moti-
vovat žáky apod.

7) Ostatní – odpovědi typu: nemusí nosit trenýrky a tílko, je modernější doba, lepší 
spolupráce žáka a učitele apod.

8) Žádné klady – odpovědi typu: úroveň je horší, nevidím žádná pozitiva, nestojí to 
za nic apod.

9) Neví – odpovědi typu: nemám dostatek informací, nemám potřebné znalosti apod.

Vlastní kódování odpovědí a jejich přiřazování do skupin prováděl jediný 
odborník, neboť v řadě případů bylo nutno rozhodnout nejen logicky, ale i intuitivně. 
V případě angažování více odborníků hrozilo nebezpečí aplikace rozdílných přístupů 
a tím i rozdílného přidělení stejného typu odpovědí do různých skupin.

Téměř polovina respondentů (47,6 %) nebyla schopna defi novat klady v sou-
časné úrovni tělesné výchovy na základních školách a zvolila odpověď „nevím“. Tato 
skupina zpravidla nemá děti školou povinné a s tělesnou výchovou na základních ško-
lách nepřichází do styku přímo ani zprostředkovaně (tj. prostřednictvím sdělovacích 
prostředků, rodinných příslušníků či známých), proto není schopna na otázku kvalifi ko-
vaně odpovědět. 

Více než jedna pětina dotázaných považuje za hlavní klad tělesné výchovy 
na základních školách skutečnost, že podporuje pohybovou aktivitu dětí, je protivá-
hou jejich vysedávání ve školních lavicích či u počítačů, umožňuje dětem se zabavit, 
relaxovat, aktivně si odpočinout. Porovnání v této kategorii s názory mládeže ve věku 
15–19 let vykazuje statisticky významný rozdíl (p = 0,05). Pohybovou aktivitu považuje 
za hlavní klad téměř 28 % respondentů zastupujících mládež.
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Další skupina respondentů (10 % celé populace, 13 % mladých občanů) 
považuje za hlavní klad skutečnost, že současná tělesná výchova na základních 
školách je více rozmanitá, nabízí více druhů pohybových aktivit, více sportů včet-
ně těch netradičních. Téměř stejně početná skupina populace (10,5 %) i mladších 
občanů (12,4 %; 13,0 %) spatřuje hlavní klad v lepší vybavenosti tělocvičen. Ostatní 
typy odpovědí jsou zastoupeny méně a jejich podíl se pohybuje v rozmezí od 3 do 
7 %. Statistickou významnost rozdílů (p = 0,05) vykazuje pouze porovnání odpo-
vědí celé populace a mládeže ve věku 15–19 let v kategorii 6: kvalitnější učitelé 
tělesné výchovy (4,1 % a 7,3 %).

Z analýz uskutečněných na základě druhého stupně třídění déle vyplývá, že 
odpověď „nevím“ častěji volí muži (platí pro hladinu α = 0,001). Zcela prokaza-
telně bylo zjištěno, že o úrovni tělesné výchovy na základních školách mají nejmé-
ně informací starší věkové skupiny (občané nad 55 let častěji než ostatní volí odpo-
věď „nevím“), zatímco mladší ročníky do 34 let tuto odpověď volí významně méně 
(u mládeže do 19 let jen 23,4 %). Z hlediska vzdělání jsou nejméně informováni obča-
né uvádějící, že jsou vyučeni. Věk působí i prostřednictvím rodinného stavu, neboť 
odpověď „nevím“ výrazně častěji volí ženatí (vdané) a především ovdovělí, zatímco 
svobodní tuto odpověď volí výrazně méně a přisuzují tělesné výchově některý z uve-
dených kladů. 

Hlavní nedostatky v současné úrovni tělesné výchovy na českých základních školách

Vedle kladů byly v rámci výzkumu zjišťovány i nedostatky, které si občané Čes-
ké republiky spojují se současnou úrovní tělesné výchovy. Přesné znění otázky zjišťující 
tuto okolnost bylo následující: „V čem dle Vašeho názoru spočívají hlavní nedostatky 
v současné úrovni tělesné výchovy na základních školách?“

Podobně jako v případě identifi kace kladů i zde byla zvolena otevřená otázka 
bez defi nované škály možných odpovědí. Proto byla provedena obsahová analýza všech 
vyjádření občanů k této problematice a na jejím základě stanoveny kategorie, do kte-
rých byly následně jednotlivé odpovědi začleněny. Výčet kategorií, týkající se hlavních 
nedostatků v současné úrovni tělesné výchovy na základních školách, je následující:

1) Nedostatečný rozsah TV – odpovědi typu: hodin TV je málo, nestačí jen 2x týd-
ně, je potřebné zvýšit počet hodin TV apod.

2) Nedostatky v obsahu TV – odpovědi typu: TV je jednotvárná, má špatný obsah, 
je málo gymnastiky, atletiky, plavání, TV je nezajímavá, hrají se stále tytéž hry, 
je málo kreativních a nových nápadů apod.

3) Nedostatečná úroveň učitelů TV – odpovědi typu: učitelé nejsou dostatečně 
kvalifi kovaní, jsou neprofesionální, nevěnují se dětem, nedokáží je motivovat, 
zaujmout, jsou nedůslední, dobrých učitelů je málo apod.

4) Špatný přístup dětí k TV – odpovědi typu: děti jsou líné, pohodlné, nemají o TV 
zájem, vyhýbají se jí, jsou pasivní, neposlouchají učitele, nemají k nim respekt, 
mají k TV negativní přístup apod.

5) Nedostatečné materiálně technické zabezpečení – odpovědi typu: málo tělocvi-
čen, hřišť, sportovišť, málo sportovních pomůcek, jejich zastaralost, nekvalitní 
vybavení apod.
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6) Velká fi nanční náročnost – odpovědi typu: drahé dresy, sportovní úbory, pomůc-
ky, sportovní kurzy, drahý lyžařský výcvik apod.

7) Ostatní nedostatky – odpovědi typu: hlavním nedostatkem je ministr školství, 
malá podpora rodin, špatné ovzduší velkých měst apod.

8) Žádné nedostatky – odpovědi typu: vše je pořádku, úroveň tělesné výchovy je 
vysoká, žádné nedostatky nevidím apod.

9) Neví – odpovědi typu: nemám informace, nechodím do školy, nemám školou 
povinné děti apod. 

Více než polovina respondentů (53,1 %) nebyla schopna uvést nedostatky v sou-
časné úrovni tělesné výchovy na základních školách. Tito respondenti zvolili odpověď 
„nevím“, event. „nemohu posoudit“, „nemám dostatek informací“. Podobně jako v pří-
padě kladů jde především o občany, kteří nemají přímé ani zprostředkované informace 
o této oblasti. Jejich bližší charakteristika bude podána v souvislosti s analýzou prove-
denou na základě druhého stupně třídění.

Pokud občané uvádějí nedostatky v tělesné výchově na základních školách, spat-
řují je především ve špatném přístupu dětí k tělesné výchově (12,8 %), v nízkém počtu 
hodin tělesné výchovy (12,0 %), ve špatné úrovni učitelů tělesné výchovy (9,5 %), pří-
padně v nedostatcích týkajících se obsahu tělesné výchovy (7,2 %). Ostatní nedostatky 
jsou uvedeny méně a jejich výskyt se pohybuje do 5 %.

Mladší populace ve věku 15–19 let se v odpovědích statisticky významně odli-
šuje od celého souboru populace v následujících kategoriích: nedostatky v obsahu TV 
(12,0 % mládeže; p = 0,05), nedostatečná úroveň učitelů TV (13,5 % mládeže; p = 0,05) 
a neví (36,1 % mládeže; p = 0,01).

Populace ve věku 20–24 let se statisticky významně odlišuje od celého souboru 
populace v kategorií nedostatečná úroveň učitelů TV (16,7 %; p = 0,01) v kategorii 
ostatní nedostatky (8,3 %, p = 0,01) a v kategorii neví (31,9 %, p = 0,01).

Další analýzy realizované na základě druhého stupně třídění signalizují podobné 
souvislosti, jaké byly zjištěny v případě kladů. Platí, že čím vyšší je věk respondenta, 
tím častěji volí odpověď „nevím“, zatímco nejmladší věkové kategorie tuto odpověď volí 
výrazně méně. Věk zprostředkovaně působí i prostřednictvím dalších sociodemografi c-
kých znaků. Odpověď „nevím“ významně častěji volí ovdovělí, žijící osaměle, důchodci, 
osoby s nejnižším čistým měsíčním příjmem domácnosti. Podobně jako v případě kladů 
volí odpověď „nevím“ častěji muži a respondenti, kteří z hlediska vzdělání uvedli, že 
jsou vyučeni. Studenti častěji než ostatní vidí nedostatky v obsahu hodin tělesné výchovy 
a osobnosti učitele. Špatného učitele jako hlavní příčinu nedostatků rovněž častěji uvádějí 
ženy. 

Závěr
Autorům není známo, že by bylo v České republice již dříve uskutečněno obdobné 

sociologické šetření zaměřené na tělesnou výchovu. Získané poznatky proto považujeme za 
pilotní a deskriptivní. Jejich vyhodnocení může přispět k lepšímu poznání tělesné výchovy 
a může být východiskem k dalšímu zlepšování realizační úrovně školní tělesné výchovy.

Závěrem je možné shrnujícím způsobem odpovědět na výzkumné otázky:
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Více než tři čtvrtiny respondentů byly s úrovní tělesné výchovy v období své škol-
ní docházky určitě nebo spíše spokojeny, u necelé jedné čtvrtiny občanů převládá spíše 
nebo určitě nespokojenost. Sledované sociodemografi cké znaky (pohlaví, vzdělání, místo 
bydliště aj.) nemají na spokojenost s úrovní tělesné výchovy významnější vliv. Výjimkou 
je věk respondentů, kdy nejmladší skupina ve věku 15–19 let je statisticky významněji 
nespokojena s úrovní absolvované tělesné výchovy než ostatní zástupci populace.

Spokojenost s úrovní tělesné výchovy nejvíce ovlivňuje způsob, jakým je obor vyu-
čován, dále vztah respondenta ke sportu a k tělesné výchově obecně, vztah k pohybové akti-
vitě a k osobnosti učitele tělesné výchovy. Naopak nejdůležitějším důvodem nespokojenosti 
je špatné pojetí tohoto předmětu, negativní vztah respondentů ke sportu a tělesné výchově, 
přílišná tělesná namáhavost tohoto předmětu a negativně vnímaná osobnost učitele.

Přibližně polovina občanů České republiky není schopna vymezit klady a nedo-
statky v současné úrovni tělesné výchovy na základních školách. Pokud občané klady 
uvedou, vidí je v podpoře pohybové aktivity, ve větší rozmanitosti obsahu a ve zlepšujícím 
se vybavení tělocvičen a sportovišť. Nedostatky spatřují především ve špatném přístupu 
dětí k tělesné výchově, v malém počtu hodin tohoto předmětu, v nedostatečné úrovni uči-
telů a v problematické náplni hodin tělesné výchovy. Platí, že čím vyšší je věk občanů, tím 
méně jsou schopni nedostatky v současné úrovni tělesné výchovy na základních školách 
vymezit. Věk působí zprostředkovaně i v rámci jiných sociodemografi ckých znaků, takže 
odpověď „nevím“ volí v této souvislosti častěji ovdovělí, důchodci, osoby žijící osamoce-
ně v domácnosti a osoby s nejnižším čistým měsíčním příjmem v domácnosti. 

Podnětem k hlubšímu zkoumání tělesné výchovy jsou názory relativně čerstvých 
absolventů základních škol. Spíše nespokojeno nebo zcela nespokojeno s úrovní tělesné 
výchovy během povinné školní docházky je 28,1 % mládeže ve věku 15–19 let. Nejčas-
tější příčiny jsou dle respondentů špatně vedené hodiny tělesné výchovy (nudné, neza-
jímavé, monotónní, nepestré, stereotypní apod.) a špatní učitelé, kteří svým přístupem 
tělesnou výchovu žákům znechutili. 

Z výzkumu neplyne, že by si česká populace byla vědoma koncepční změny ve 
vzdělávacím obsahu tělesné výchovy. Zjištěné názorové tendence vykazují stálost v čase. 
Větší nespokojenost mladší populace s úrovní současné tělesné výchovy nelze dle získa-
ných odpovědí spojovat s pozměněným vzdělávacím obsahem tělesné výchovy, ale spíše 
s osobností učitele, se způsobem vedení vyučovacích hodin, s jejich obsahem apod.

Tyto poznatky ale bude nutné hlouběji zkoumat a event. nedostatky ve výuce 
tělesné výchovy konkrétněji vymezit. 

THE CZECH PUBLIC OPINIONS ON PHYSICAL 
EDUCATION IN PRIMARY SCHOOL

Abstract: The contribution acquaints us with the Czech public opinions on 
physical education in primary school. The results were obtained on the basis of repre-
sentative sociological research related to problems of health and healthy lifestyle. The 
author of the contribution participate in the research under the terms of the research plan 
School and Health for 21st Century. The research was carried out in cooperation with 
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Medical Information Centre and INRES agency. The number of 1606 citizens of the 
Czech Republic over 15 years took part in the research. From the point of view of age, 
gender and the Czech Republic regions, this group was a representative one. The results 
helped to identify the main reasons for satisfaction or dissatisfaction of the Czech public 
with physical education in primary school. The crucial reasons for satisfaction as well 
as dissatisfaction are lesson content and teacher personality.The obtained information 
gives a number of concrete motivations for improving the quality of educational course 
of study Man and Health. It shows the part of physical education realm to which should 
we aim our attention.

Keywords: physical education, health education, primary school, schooling
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Škola a zdraví 21, 2009, Aktuální otázky výchovy ke zdraví

VNÍMÁNÍ ZDRAVÍ V KONTEXTU
PROBLEMATIKY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

MEZI STUDENTY PEDAGOGICKÉ 
FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY

Hana HORKÁ, Zdeněk HROMÁDKA

Abstrakt: Současný stav životního prostředí je vnímán jako problémový, jako 
zdroj zdravotních rizik. Aktivní péče o zdraví se realizuje ve vyváženém životním sty-
lu, který je předpokladem životní pohody, osobní a společenské seberealizace.V zodpo-
vědném jednání ve jménu zdraví se promítá postoj k životnímu prostředí. V návaznosti 
na předchozí studie věnované deskripci obrazu myšlení o environmentálních tématech 
u učitelů a studentů učitelství, uvádíme nyní výsledky výzkumného šetření sledujícího, 
jak studenti oboru učitelství vnímají zdraví v kontextu problematiky životního prostředí. 
Vycházíme z toho, že zájem o životní prostředí jako určující činitel optimálního zdraví 
se projevuje v osobní angažovanosti každého jedince. S ohledem na významnou roli 
učitele ve školní ekologické/environmentální výchově nás zajímají postoje respondentů 
k ochraně životního prostředí, forma participace na jeho ochraně, způsoby rozhodování 
a jednání v souladu s aktivní podporou zdraví v životní situaci. Výsledky šetření přispějí 
k vytváření systému učitelské přípravy, který bude odpovídat konceptu podpory zdraví 
a udržitelného rozvoje.

Klíčová slova: zdraví, životní styl, péče o zdraví, výchova ke zdraví, ochrana 
životního prostředí, péče o životní prostředí, postoje, šetrnost, ekologická/environmen-
tální výchova, udržitelný rozvoj.

V rámci našeho úkolu zaměřeného na environmentální aspekty výchovy ke 
zdraví jsme se dosud věnovali defi nování základních problémů a tématických okru-
hů ekologické/environmentální výchovy (EV) v kontextu výzkumného záměru „Škola
a zdraví pro 21. století“. Z obsáhlého tématu řešíme především otázky školního kuriku-
la1 a participace učitele na jeho tvorbě a realizaci. Proto je naší snahou podat teoretický
1) Kompetence člověka podporujícího zdraví jsou formulovány v kurikulu základního vzdělávání: poznávání zdra-
ví jako nejdůležitější životní hodnoty, pochopení zdraví jako vyváženého stavu tělesné, duševní i sociální poho-
dy; poznávání člověka jako biologického jedince závislého v jednotlivých etapách života na způsobu vlastního 
jednání a rozhodování, na úrovni mezilidských vztahů i na kvalitě prostředí; základní orientace v tom, co je 
zdravé a co může zdraví prospět, co zdraví ohrožuje a poškozuje; využívání osvojených preventivních postupů 
pro ovlivňování zdraví v denním režimu, k upevňování způsobů rozhodování a jednání v souladu s aktivní 



34

a empirický materiál k reformě pregraduálního i postgraduálního učitelského vzdělávání. 
V návaznosti na předchozí studie věnované deskripci obrazu myšlení o environmentál-
ních tématech u učitelů, studentů učitelství i žáků základní školy (např. Horká, Bubelini-
ová, 2004; Horká, Hromádka 2008) předkládáme v této stati výsledky výzkumného šet-
ření, refl ektujícího způsoby vnímání zdraví v kontextu problematiky životního prostředí
u studentů oboru učitelství. Stanou se východiskem pro zpracování standardu učitelské-
ho vzdělávání v dané oblasti. V teoretických východiscích stručně pojednáváme o peda-
gogických aspektech vztahu životního prostředí a zdraví, o jeho hodnotovém rozměru
a o úloze učitele.

Teoretická východiska
Životní prostředí a zdraví 

Současný stav životního prostředí je vnímán jako problémový, jako zdroj zdra-
votních rizik. Jde o důsledek současného stupně civilizačního vývoje – lokálních eko-
logických krizí, znečišťování životního prostředí, zhoršování kvality vody a čistoty 
ovzduší apod. Ve školních podmínkách se v 70. letech minulého století objevuje pro-
gram výchovy k čistému a estetickému prostředí2 jako předstupně komplexně pojaté 
ekologického/environmentálního vzdělávání a výchovy. Uvedený program směřuje
k rozvoji uvědomělosti veřejnosti ve vztahu ke kvalitě vody, ovzduší, potravin, 
kvalitě (znečištění) životního prostředí. Ve spektru důvodů ochrany životního 
prostředí (např. utilitárně ekonomistických, estetických a etických) jsou prefero-
vány důvody zdravotní k zajišťování prostředí neohrožujícího zdraví člověka
a volné přírody jako místa fyzické u duševní rekreace. Ochrana životního prostředí 
jako společného domova lidstva je spojována s péčí o lidské zdraví a s udržováním 
ekologické rovnováhy (srov. Novotná, 1997: 180–181). Tyto tendence se promítají 
do koncepce EV.

Hodnoty a péče o životní prostředí
Naše činy, chování i emocionální prožívání jsou podmíněny hodnotovým vědomím. 

Stupnice hodnot (co lidé považují za své legitimní potřeby, čemu jsou ochotni věnovat 
svůj zájem, peníze, úsilí) ovlivňuje velikost lidských nároků. V základu hodnotícího pro-
cesu stojí zejména potřeba. Podle dynamických psychologů lze chápat hodnoty ve vztahu
k základním dynamickým tendencím, mezi něž zařazujeme potřebu tělesného pohodlí 
(sytost, teplo, pohyb, odpočinek, spánek), potřebu bezpečí a stálosti, potřebu pátrat, objevo-
vat, potřebu vzruchu, změny, manipulace, společnosti, něhy, ochrany, péče, potřebu podobat 
se ostatním, být uznáván, obdivován, milován členy skupiny, mít úspěch. Základní potřeby 
vyvolávají k životu celou složitou hierarchii i potřeb vyšších. Animální potřeby jsou u člo-

podporou zdraví v každé životní situaci; propojování zdraví a zdravých mezilidských vztahů se základními 
etickými a morálními postoji, s volním úsilím atd.; aktivní zapojování do činností podporujících zdraví a do propa-
gace zdravotně prospěšných činností ve škole i v obci.
2) Při výuce se uplatňovala koncepce organismů jako bioindikátorů stavu životního prostředí, monitorování 
stavu, eutrofi zace.
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věka polidštěny, celý životní proces není tedy pouze přírodní, ale kulturní. Lidské potřeby 
vstupují do nových souvislostí, mimořádně znáročněly, zjemněly, zduchovněly.3 Přitom 
po uspokojení jisté míry našich potřeb začíná jejich další stupňování působit protismyslně 
a vede k ohrožení saturace potřeb zcela zásadních (pitná voda a dýchatelný vzduch). 

Je-li předmětem našeho zájmu deskripce studentova vnímání zdraví v kontextu 
péče o životní prostředí, můžeme si připomenout kritéria chování a rozhodování v kon-
textu (trvalé) udržitelnosti podle Steadových (1998: 141–4). Autoři vymezují pomoc-
né, operativní, instrumentální hodnoty4, k nimž řadí: celistvost, potomstvo, drobnost, 
obec, kvality, duchovní naplnění. Celistvost je interpretována jako vzájemná spojitost, 
příbuznost, rovnováha, vzájemná příčinnost a propojení mezi minulostí, současností
a budoucností. Náš respondent přemýšlí celostním způsobem tehdy, pokud dokáže roz-
poznat a uvědomit si vliv svých rozhodnutí na jiné části ekosystému. Pokud si uvědo-
muje, že jsme „nezdědili Zemi po svých rodičích, ale máme ji půjčenou od svých dětí“5, 
a proto je naší povinností zachovat čistou vodu, vzduch. bohaté zdroje, biodiverzitu
a přírodní krásu pro další generace, pro potomstvo, pak respektuje hodnotu „potomstvo“.

Chápe-li změnu hodnot od velikosti k drobnosti, umí prozkoumat základní roz-
díly mezi chtěním a potřebami ve společnosti, např. málo užívat neobnovitelné zdroje, 
hledat způsoby šetření energií, užívání obnovitelných zdrojů, snížit množství materiálu, 
volit vhodné technologie (recyklační). V této souvislosti je vhodné uvést výzvu E. Koháka 
(1998: 81) k „výběrové náročnosti“, k tomu, aby byly kladeny „vysoké nároky na čis-
tou vodu a čistý vzduch, na zdravotnictví a veřejnou dopravu, na maximální energetickou 
výkonnost a radost ze života – ne na nejnákladnější hromadění tretek… záhodnější je to, co 
je méně nákladné a méně náročné, co méně zatěžuje přírodu a lidskou pospolitost“.

Hodnota „obce“ zdůrazňuje pocit sebeuvědomění jedince, který „žije na určitém 
kousku půdy“ (Stead 1998: 151). Kvalita práce je spjata s psychologickým uspokoje-
ním z dobré práce snižujícím touhu člověka po dosažení uspokojení spotřebováváním 
stále většího množství zboží, kvalita života s právem na fyzické dobro, dlouhotrvající 
štěstí, osobní naplnění a nadějnou budoucnost (Stead, 1998: 155).

Duchovní naplnění jako instrumentální hodnota TUR vyjadřuje lidské konečné 
cíle - štěstí, radost, pohodu, sebeaktualizaci v duchovně naplněném životě. Je zdůrazňo-
ván rozvoj kvality života a nového životního stylu.

Uvedené hodnoty jako součást kulturního aspektu obsahového kurikula EV se 
tak stávají významnou součástí standardu ekologické/environmentální přípravy uči-
telů (srv. Environmental Education, Wales 1996, Environmental Education An Active 
Approach, 1993, Palmer 2003, Horká, 2005). V něm nelze opomenout prvek aktivního 
občanství s důrazem na postoje a osobní hodnoty, projevující se při péči o prostředí: 
3) S. Kučerová (1994: 19) ilustruje tuto skutečnost na příkladu uspokojování potřeby jíst a pít. Ukazuje, kolik 
oborů, profesí a technik se podílí na jediné základní biologické potřebě „být syt“. Výstižně poukazuje na 
její přetváření v potřebu civilizační a kulturní, ukojitelnou hodnotami užitku a komfortu, který v přírodě bez 
člověka neexistuje. Člověku nestačí zahnat hlad jakýmkoliv způsobem. Chce jíst pravidelně, nezávisle na 
roční době, rozmanitě, dieteticky správně, zdravotně nezávadně, chutně, klidně, úpravně, v pěkném prostředí, 
často i bez vlastní námahy s přípravou jídla, bez časové ztráty, v příjemné společnosti, s hudební kulisou atd. 
Podobně lze ukázat, jak se proměnila i prostá základní potřeba chránit se před chladem a nepohodou šatem
a přístřeším, jak velkému množství civilizačních hodnot dala vzniknout atd.
4) Uvedené hodnoty (ústřední a pomocné), původně určené pro ekonomické prostředí, lze transponovat jako 
klíčové hodnoty i do oblasti pedagogické.
5) podle keňského přísloví
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zájem, odpovědnost, estetický smysl a potřeba tvořit a prožívat krásu, tolerance, ochota 
měnit životní styl, spolupracovat při řešení problémů. 

Dnes je známo, že nebezpečná nerovnováha mezi neúměrně rychle se rozvíjející 
materiální složkou západní civilizace a duchovní složkou kultury, tzv. kulturní mezera 
(Kluckhohn, Strodtbeck, 1961, Vavroušek, 1994, Nekvasil, 2000), může být zacelena 
tehdy, když si člověk uvědomí, že nestojí nad přírodou, ale je její součástí. Je to důležitý 
předpoklad k naplňování hodnot, směřujících k udržitelnému rozvoji6. Spolu s dalším 
novým fenoménem – ekologickou kulturou vyžaduje zásadně změnit dosavadní vztah 
lidí k přírodě. Dotýká se materiální i duchovní sféry života společnosti a každého člově-
ka a neodkladně se projevuje ve výchově.

Životní prostředí a výchova
Na výchovu se tak pohlíží jako na výrazný fenomén, jenž má a může svou funkcí 

napomoci k překonání krize současného lidstva a k realizaci nových žádoucích kvalit 
života. Ožívají tak před námi snahy Komenského (1948: 39) o “nápravu věcí lidských“
i jedna z jeho mnoha defi nic, která poukazuje na to, že výchova je především sebepo-
znání a sebeřízení. 

Měla by být koncipována jako kulturní aktivita v tom smyslu, že jde o proces 
osvojování pravidel chování, jež nelze biologicky zdědit, a přece mají být sdílena vše-
mi lidmi. Takto zaměřenou výchovu nelze tedy omezovat pouze na souhrn vědomostí
o přírodě a postoje k ní, ale jde o pěstování respektu k životnímu prostředí a vědomí, že 
je nutné přetvářet je tak, aby neztrácelo schopnost uspokojovat potřeby živých bytostí. 
Lhostejný přístup k životnímu prostředí svědčí o neschopnosti vnímat problémy v šir-
ších souvislostech v důsledku neznalosti základních biologických a ekologických záko-
nů a principů. Další příčinou je hodnotová orientace, v níž chybí ztotožnění s myšlenka-
mi solidarity, sounáležitosti, tolerance, altruismu, úcty k životu ve všech jeho formách, 
důraz na duchovní, intelektuální život a tradice. Důležité místo při utváření a rozvíjení 
ekologické kultury osobnosti zaujímá učitel.

Učitel a ekologická výchova
Do struktury jeho profesionálních kompetencí se dostává i kompetence 

„environmentální“, která je zaměřena „na oblast uchování životního prostředí, aktiv-
ní úsilí o ochranu životního prostředí“. Oblast péče o životní prostředí souvisí s péči
o zdraví, a proto nelze z hlediska EV opomenout profesní kompetenci zdravého život-
ního stylu (Vašutová, 2001: 33–37). V našem výzkumném šetření sledujeme zejména 
subjektivní dimenzi ekopedagogické (environmentální) kompetence, kterou tvoří 
angažovaný styl uvažování o světě, pojetí života, hodnoty, postoje a životní orientace, 
6) Mezi hodnoty nové, spjaté s trvale udržitelným rozvojem, patří odpovědnost vůči budoucím genera-
cím, kvalita života, uvědomělá skromnost, odříkání si věcí zbytných, odmítání konzumního způsobu života, 
vědomí negativních důsledků činnosti člověka, dodržování principu předběžné opatrnosti, rozvoj lidských 
práv a svobod při podstatném zvýšení vědomí spoluzodpovědnosti za vývoj lidské společnosti i za stav pří-
rody, sebevědomí každého jednotlivce založené na možnosti svobodného rozhodování, spojené s vědomím 
sounáležitosti každého člověka s lidskou společností, solidarita a altruismus, tolerance, vědomí souná-
ležitosti s přírodou, úcta k životu ve všech jeho formách (Vavroušek, 1994, s. 97–99).
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empatie, zájem, kultura jednání. Za základ všech kompetencí učitele považujeme kom-
petenci hodnotovou – ekosociální – životně-orientační (Horká, 2005: 98).

Predispozicí zájmu poznávat přírodní prostředí, vnímat jeho poškození a cítit potřebu 
je ochraňovat je environmentální senzitivita, která se zakládá na dlouhodobé formativní 
zkušenosti a vytváří se složitou interakcí mezi množstvím životních zážitků a jejich inter-
pretací jedincem. Za podstatné komponenty vztahu k přírodě jsou považovány emocionální 
nespokojenost spolu s nedostatečnou ochranou přírody („Děláme tak málo“), emocionální 
spřízněnost s přírodou a kognitivní zájem o přírodu (např. Kals, Schumacher a Montada, 
1999 – In Franěk, 2004). S ohledem na tato zjištění se snažíme posoudit, zda naši responden-
ti vnímají poškození životního prostředí, cítí potřebu jej ochraňovat, vykazují (byť verbálně) 
emocionální spřízněnost s přírodou a emocionální nespokojenost s nedostatečnou ochranou 
přírody. Zájem o životní prostředí a osobní angažovanost každého jedince chápeme jako 
určující činitel optimálního zdraví. Výchova ke zdraví (ke zdravému životnímu stylu) se tak 
stává efektivní strategií pro zlepšování stavu životního prostředí. 

Dnes je již evidentní, že konzumní způsob života vede nejen k exploataci přírod-
ních zdrojů, k odpřírodňování, ale i k devastaci mravních hodnot, ke ztrátě smyslu živo-
ta a neúctě k životu apod. Důležitá je revize hodnot současného člověka, která má vést 
od pouhé hominizace ke skutečné humanizaci, přispívající k přiměřenějšímu posouzení 
místa člověka v současném světě, a k jeho harmonickému začlenění do systému ve 
vztahu k přírodě, kultuře, lidstvu. Edukační strategie by proto měla být založena na 
posilování a podpoře odpovědného jednání ve jménu zdraví, které je spojováno nejen 
s odmítáním forem chování, které je poškozují, ale i s utvářením prostředí podporujícím 
zdraví, potažmo s pozitivním postojem k životnímu prostředí. 

Výzkumné šetření
Cíl výzkumného šet-

ření: deskripce vnímání zdraví 
mezi studenty PdF MU v Brně 
v kontextu problematiky život-
ního prostředí.

Výzkumný soubor

163 studentů pedagogické
fakulty MU v Brně

1. ročník 29 17,8%
2. ročník 66 40,5%
3. ročník 28 17,2%
4. ročník 40 24,5%
mužů 4 2,5%
žen 159 97,5%
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Studenti7 byli vybráni dostupnou metodou z 1.–4. ročníků oboru učitelství pro 1. stupeň 
ZŠ na PdF MU v Brně. Nejedná se tedy o náhodný výběr, a proto je reprezentativnost 
vzorku vzhledem k základnímu souboru (studentů PdF MU) značně omezená.

Výzkumný nástroj: dotazník s uzavřenými i otevřenými položkami8.

Deskriptivní analýza dotazníkového šetření
V úvodu deskriptivní části výzkumného šetření si vymezíme výzkumné předpo-

klady (nenazýváme je hypotézami, neboť se v této části šetření nezabýváme testováním 
síly vztahů mezi proměnnými, ale popisem souboru).

Výzkumné předpoklady:
(platí pro náš soubor studentů PdF MU)

P1: Postoje respondentů k ochraně životního prostředí jsou spíše pozitivní9.
P2: Většina respondentů nějakou formou participuje na ochraně životního prostředí.
P3: Většina respondentů si vysoce cení vlastního zdraví.
P4: Většina respondentů se snaží pečovat o své zdraví.
P5: Některé formy znečišťování (popř. poškozování) životního prostředí chápou studen-

ti jako zdravotní hrozbu.

Výsledky výzkumu
Postoje k ochraně životního prostředí

V následujících dvou vybraných položkách se zabýváme postoji studentů PdF 
MU k ochraně životního prostředí. Nabízíme ke srovnání výsledky z šetření, které bylo 
provedeno minulý rok se žáky 8. a 9. tříd brněnských základních škol (srov. Horká, 
Hromádka, 2008).

7) V textu používáme souhrnné označení studenti popř. respondenti, přestože v souboru jsou ženy i muži. Není 
to výraz genderové ignorance, jen se obáváme, že by důsledné přechylování učinilo text nepřehledným.
8) Zvolili jsme kvantitativní šetření, ve kterém dochází ke značné redukci výsledné informace. Z dotazníku 
vybíráme pouze některé položky.
9) Pro případ našeho šetření je zásadní, že postoj jako „konstrukt nemůžeme pozorovat přímo, ale usuzujeme 
na něj podle chování a vyslovených mínění“ (Jandourek 2001: 189). Konstrukt postoj vysvětlujeme v kon-
textu hodnocení. „Vztah k hodnotám tvoří obsah postojů; postoj vůči něčemu – a předmětem postoje může 
být cokoli – vyjadřuje hodnocení objektu subjektem, které se pohybuje v kontinuu, jehož krajní póly tvoří 
naprosto pozitivní a naprosto negativní vztah, tj. např. naprostý souhlas či nesouhlas s určitým výrokem“ 
(Nakonečný, 1998, s. 118.). 
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Položka č. 5: Jak souhlasíte s tímto výrokem? 
Chci se podílet na ochraně přírody.“

Studenti Pdf MU;
ze 160 validních respondentů

a určitě ano 42,5%
b spíše ano 57,5%
c spíše ne 0,0%
d určitě ne 0,0%

Žáci 8. a 9. tříd brněnských základních 
škol; Z 223 validních respondentů

a určitě ano 31,8%
b spíše ano 55,2%
c spíše ne 10,8%
d určitě ne 2,2%

Položka č. 5: Jak souhlasíte s tímto výrokem: 
„Chci žít tak, aby mé chování bylo vždy šetrné k přírodě.“

Studenti Pdf MU;
ze 160 validních respondentů
a určitě ano 43,6%
b spíše ano 55,2%
c spíše ne 1,2%
d určitě ne 0,0%
Žáci 8. a 9. tříd brněnských základních 
škol; Z 223 validních respondentů
a určitě ano 31,4%
b spíše ano 60,2%
c spíše ne 7,1%
d určitě ne 1,3%

Zdá se, že studenti našeho souboru mají slušný potenciál k ochraně životního 
prostředí. Jejich postoj k participaci na ochraně životního prostředí je tedy pozitivní a to 
výrazněji než u srovnávaného souboru žáků základních škol.
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Participace na ochraně životního prostředí

Položka č. 7 se zbývala zjišťováním, zda-li respondenti třídí odpad a jaký.

Studenti Pdf MU;
ze 163 validních respondentů
a netřídí 4,3 %
b třídí 95,7 %

Druhy tříděného odpadu
a sklo 79,1 %
b papír 80,4 %
c PET-láhve
d ostatní plast 30,1 %
e kovy 46,0 %
f nebezpečný odpad 49,1 %
g ostatní odpad 14,7 %

Většina studentů na třídění odpadu participuje, alespoň ve třech hlavních katego-
riích: třídění skla, papíru a ve velmi populárním třídění PET-lahví. To odpovídá české-
mu trendu, kdy se počet lidí třídících odpad zvyšuje v důsledku zvyšování všeobecného 
povědomí o možnostech a důvodech recyklace. Třídění odpadu se pomalu stává spole-
čenskou normou. Netřídit odpad (a jistě na tom má zásluhu i masová mediální kampaň) 
začíná být trapné.

90,2 %
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Položka č. 15: míra souhlasu s výrokem na intervalové škále: 
Kupuji vědomě výrobky s ohledem na jejich šetrnost k životnímu prostředí.

Studenti Pdf MU;
ze 162 validních respondentů
a stále 0,0 %
b velmi často 3,1 %
c často 12,3 %
d občas 58,6 %
e nikdy 25,9 %

Položka č. 16: míra souhlasu s výrokem na intervalové škále: 
Používám vědomě kosmetiku, o které s jistotou vím, že nebyla testována na zvířatech.

Studenti Pdf MU;
ze 162 validních respondentů
a stále 7,7 %
b velmi často 18,1 %
c často 13,5 %
d občas 32,3 %
e nikdy 28,4 %

Zajímalo nás, jak si studenti stojí jako spotřebitelé. Vedle třídění odpadu spadá 
do tzv. „nenáročné kategorie péče o životní prostředí“10 upřednostňování a vyhledá-
vání výrobků, které nezatěžují životní prostředí (nebo spíš zatěžují méně než jiné). 
Pro tuto činnost existuje samozřejmě celá řada nejrůznějších variant. Může to být 
například výběr zboží s certifi kovaným označením jsou tzv. ekoznačky (například 
„ekologicky šetrný výrobek, BIO – produkt ekologického zemědělství, FSC–pro-
dukt ekologického lesnictví, Blaue Engel, Organic, A+, A++, Energystar, výrobek 
z recyklovaného papíru, atd). Dalším kritériem může být recyklovatelnost obalu, např. 
volba mezi papírem, sklem, TetraPackem, a plasty (plasty šetrnými – PP, PET, PE 
a nešetrnými PS a PVC). Se zátěží, kterou představuje výrobek pro životní prostře-
dí, souvisí i množství energie spojené s dopravou výrobku ke spotřebiteli, chemické 
10) G. Pfl igersdorffer (1993) diferencuje oblast v jednání ve prospěch životního prostředí spojenou s nakupová-
ním a tříděním odpadu („nenáročná oblast“) od jednání souvisejícího s dopravou („náročná oblast“).
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složení výrobku, ekologický tlumok (ekologická zátěž při výrobě výrobku měřená
v kilogramech vzniklého odpadu), atd.

My jsme položku nechali v obecné podobě. Zajímal nás spíš subjektivní pohled 
studentů, kterým hodnotí míru své participace na péči o životní prostředí v dané oblasti. 
Ukázalo se, že v případě preference výrobků s ohledem na jejich šetrnost k životnímu 
prostředí si studenti stojí podstatně hůř než v případě třídění odpadu.

Preference výrobků netestovaných na zvířatech spadá spíš do oblasti etiky než do 
oblasti péče o životní prostředí, nicméně je spojována s hodnotou „úcta k životu“, která je 
důležitou komponentou v teorii tzv. ekologické etiky (srv. Kohák 1998). Přestože zde také byli 
studenti spíše „vlažní“, našlo se 7,5% těch, kteří stále vědomě používají kosmetiku netestova-
nou na zvířatech, a 18,5% těch, kteří tvrdí, že velmi často. V souvislosti s etikou úcty k životu 
nás zajímalo, kolik je v souboru veganů či vegetariánů, nicméně se ukázalo, že ani jeden.

Otevřená položka č. 30 „Co děláte pro životní prostředí Vy?“

Studenti Pdf MU;
ze 161 validních respondentů
a třídění odpadu 87,0%
b šetrná doprava 23,0%
c šetření energií 6,8%
d šetření vodou 5,0%
e aktivní práce v přírodě 3,7%
f nedělání nepořádku11 32,3%

g
upřednostňování bio
či ekol. šetrných potravin

3,1%

h
upřednostňování „ekologicky
šetrných výrobků“

4,3%

ch
šetření igelitových sáčků
a tašek

3,7%

i jiná možnost 9,9%

U výše uvedené položky je podstatné to, že je otevřená. Kategorie jsme tedy vytvo-
řili až na základě vlastních výpovědí respondentů. Není překvapivé, že se studenti hlá-
sí zejména k populárnímu třídění odpadů. Druhou největší relativní četnost mělo pasivní 
„nedělání nepořádku“. Na třetím místě se umístila překvapivě kategorie „šetrná doprava“, 
zde respondenti zmiňují své záměrné sebeomezování v automobilové dopravě. Tato činnost 
už spadá do takzvané „náročné oblasti“ v rámci jednání ve prospěch životního prostředí. 

11) Tato kategorie zahrnuje nejrůznější varianty „nedělání nepořádku“ např. „Nevyhazuji odpadky do přírody.“ 
„Vyhazuji odpadky jenom do koše.“; „Nevhazuji papírky na zem.“; „Nemyji auto v přírodě.“; atd.
12) Úplné znění položky: „ Pohyb (např. cvičení, dlouhá chůze, jízda na kole, aktivní sport, atd.) je pro mě 
velmi důležitý.“
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Hodnota vlastního zdraví

Položka č. 17 se pokouší určit, jak významnou hodnotu12 představuje pro respon-
denty „vlastní zdraví“. Úkolem respondentů bylo vybrat pět nejdůležitějších hodnot a ty 
uspořádat podle důležitosti (nabídnuté hodnoty: majetek, peníze, dobré studijní výsled-
ky, dobří přátele, dobrý partnerský vztah, vlastní zdraví, čisté životní prostředí, hodně 
volna, žádný stres, dobré vztahy v rodině, pocit bezpečí, dobré výsledky ve sportu, vyře-
šené bydlení, kariéra, uspokojivá politická situace, duševní vyrovnanost, vlastní vzhled). 
Nás zajímalo, jak často respondenti zvolili variantu „vlastní zdraví“ na první místo mezi 
nabídnutými hodnotami.

Studenti Pdf MU; 
ze 151 validních respondentů

a
vlastní zdraví na 
prvním místě

49,7 %

b
jiná varianta na 
prvním místě

50,3 %

Ukazuje se, že si studenti svého zdraví vysoce cení. Téměř polovina respondentů 
volí mezi nabídnutými „hodnotami“ právě „hodnotu“ vlastní zdraví na první místo.

Péče o vlastní zdraví
Následující položky se zabývají jednotlivými možnostmi péče o vlastní zdraví. 
V následujících tabulkách (a grafech) jsou vyjádřeny relativní četnosti souhlasu 

(nesouhlasu) s předloženými výroky (pro grafi ckou přehlednost byly původně ordinální 
proměnné transformovány do dichotomických).

12) Úplné znění položky: „ Pohyb (např. cvičení, dlouhá chůze, jízda na kole, aktivní sport, atd.) je pro mě 
velmi důležitý.“



44

Studenti Pdf MU;
ze 160 validních respondentů
a v: snažím se jíst zdravě 81,2%

b
v: snažím se dodržovat
pitný režim

82,8%

c v: pohyb je pro mě důležitý2 93,7%

d v: dobrý spánek je pro mě 
důležitý

96,8%

Studenti Pdf MU;
ze 135 validních respondentů

a
v: kouření je 
nebezpečné

95,1 %

b
v: kouření cigaret
je v pořádku

3,1 %

c
v: kuřáci jsou ve
společnosti oblíbenější
než nekuřáci

8,1 %

Studenti Pdf MU;
ze 153 validních respondentů

a
v: příležitostná 
konzumace
alkoholu je v pořádku

92,6 %

b
v: častá konzumace
alkoholu je v pořádku

30,8 %

c
v: užívání měkkých
drog je v pořádku

43,1 %

d
v: užívání tvrdých
drog je v pořádku

1,2 %

e
v: kouření marihuany
je dnes zcela normální

37,2 %

kouření

ostatní návykové látky

životospráva
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Jsme si vědomi toho, že námi zvolené indikátory péče o vlastní zdraví nejsou 
zdaleka vyčerpávající. Proto jsme dali respondentům možnost upřesnit představu péče
o vlastní zdraví otevřenou položkou:

Položka č. 29 „Co děláte pro své zdraví Vy?“

Studenti Pdf MU;
ze 161 validních respondentů
a pohyb 84,5%

b zdravá strava 69,6%

c
nezneužívání 
návykových látek

20,5%

d pitný režim 20,5%

e psychická pohoda 14,9%

f dostatek spánku 15,5%

g chození do přírody 16,5%

h nic pro své zdraví 3,1%

Ukazuje se, že studenti převážně pečují o své zdraví zejména v oblasti snahy
o zdravou stravu a pohyb. Překvapil nás rezistentní pohled na kouření cigaret. Bez 
ohledu na to, kolik je v souboru kuřáků, jsou postoje ke kouření jednoznačně na nega-
tivní straně kontinua mezi odmítáním a přijímáním tohoto fenoménu.

„Průnik“ péče o zdraví a o životní prostředí
Zajímavou myšlenkovou konstrukci o průniku kategorií „péče o zdraví“ a „péče 

o životní prostředí“ představuje oblast stravy. Bez ohledu na jiné etické rozměry je 
environmentálně (energeticky) nejšetrnější strava veganská (popř. vegetariánská, fl exis-
tariánská). Jak již bylo řečeno v našem souboru se nenašel nikdo, kdo by byl do zmíně-
ných kategorií zařaditelný.

Z hlediska globální environmentální zátěže jsou v oblasti potravy značně pro-
blematické zejména nadnárodní koncerny produkující tzv. rychlé občerstvení (plýtvání 
surovinami, materiálem, energií, slabý ohled na životní prostředí během výroby a dis-
tribuce (srov. Keller 1995). Našemu souboru byly předloženy varianty míst, kde by se 
rádi najedli, kdyby si mohli vybrat. Nabídnutá varianta „v McDonalds (popř. v KFC)“ 
byla zvolena pouze 0,6% (pro soubor žáků 8. a 9. tříd brněnských škol to bylo 25,3%). 
Modální kategorií se stala varianta „Doma“ (71,6%). Samotné produkty rychlého 
občerstvení se stávají dokonce „zdravotní hrozbou“ pro 10% našeho souboru studentů
v odpovědích na otevřenou položku č. 27: 

other a
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Napište, co v životě ve městě pokládáte za zdravotní hrozbu.“

Studenti Pdf MU;
ze 158 validních respondentů
a automobilová doprava 53,8%

b
smog – znečištěné 
ovzduší

68,4%

c kriminalita – násilí 11,4%
d infekce 5,1%
e stres – spěch 33,5%
f obezita 1,3%
g odpady – znečištění 17,7%
h nedostatek pohybu 8,2%
ch drogy – návykové látky 9,5%
i průmysl 7,0%
j nedostatek zeleně 13,9%
k hluk 20,9%

l

do této kategorie jsme 
umístili nejrůznější 
xenofobní (zejména 
rasistické výroky)

3,2%

m rychlé občerstvení 10,1%

Z odpovědí se společnými znaky v rámci výše uvedené otevřené položky č. 27 
Napište, co v životě ve městě pokládáte za zdravotní hrozbu (alespoň tři příklady). jsme 
na základě výpovědí respondentů vytvořili následující kategorie: automobilová dopra-
va, smog – znečištěné ovzduší, kriminalita – násilí, infekce, stres – spěch, obezita, odpa-
dy – znečištění, nedostatek pohybu, drogy – návykové látky, průmysl, nedostatek zeleně, 
hluk, kategorie xenofobních výroků, rychlé občerstvení.

Tady se možná nachází těžiště našeho šetření. Studenti v několika variantách 
spojují obavy o své zdraví s environmentálními problémy (automobilová doprava, 
smog – znečištěné ovzduší, odpady – znečištění, průmysl, nedostatek zeleně, hluk). 
Z hlediska relativních četností jsou nejvýznamnější kategorie smog – znečištěné 
ovzduší (68,4%) a automobilová doprava (53,8%)11. Ukazuje se, že se studenti při 
pobytu ve městě cítí ohroženi tím, co je pro město specifi cké a dnes naprosto při-
rozené – tedy automobilovou dopravou a s ní spojeným znečištěním vzduchu. Není 
překvapením, že emise z dopravy (zejména mikroskopické částice prachu kontami-
novaného výfukovými zplodinami) představují skutečně závažnou hrozbu pro lidské 
zdraví (uspokojení přirozené lidské potřeby – dýchat čistý vzduch – se ve městech 
stává značně problematickým).
11) Pro srovnání nabízíme výsledky z šetření, které bylo provedeno minulý rok na žácích 8. a 9. tříd brněnských 
základních škol: smog – znečištěné ovzduší pokládá za zdravotní hrozbu 53,3% (z 246 validních) žáků; auta 
(automobilovou dopravu) pokládá za zdravotní hrozbu 43,3% (z 246 validních) žáků.



47

Je pozoruhodné, že tento druh násilí na lidském zdraví je ve společnosti tak vel-
koryse tolerovaný, přestože jeho zhoubná povaha není pro nikoho tajemstvím. Někteří 
sociologové (srov. Keller, 1998) tvrdí, že za všeobecně kladným přijímáním problema-
tické individuální dopravy stojí vedle jiných faktorů vyšší sociálně-ekonomický status, 
ze kterého se těší majitel automobilu a iracionální iluze lidské svobody, která se spojuje 
s představou vyšší mobility (přestože tato svoboda paradoxně znamená dobrovolné pod-
řízení se policejnímu režimu pravidel silničního provozu a ve velkých městech je před-
stava neomezené automobilové mobility silně přeceněná). Samotná politická situace
(v podstatě ve všech koutech světa) se silně deformuje mocným dopravním a naftař-
ským lobby a lobby stavebních fi rem, které vydělávají na státních zakázkách pro stavby 
silnic a dálnic, které mají sloužit dalšímu ekonomickému růstu a blahobytu v podobě 
zvyšování mobility v krajině rozřezané betonovými hranicemi.

Relační analýza dotazníkového šetření
Hypotézy:
(následující hypotézy se vztahují k našemu souboru studentů PdF MU)

H1: Existuje vztah mezi postojem k vlastnímu zdraví a postojem k ochraně životního 
prostředí.

H2: Respondenti, kteří si vysoce cení svého zdraví, se chtějí podílet na ochraně život-
ního prostředí. 

H3: Respondenti, kteří pokládají, za zdravotní hrozbu automobilovou dopravu, záměrně 
volí šetrnější způsoby dopravy.

H4: Existuje vztah mezi postojem k ochraně životního prostředí a skutečným jednáním 
ve prospěch životního prostředí.

 h112: Existuje vztah mezi a postojem k ochraně životního prostředí 
a „rozmanitostí druhů tříděného odpadu“13 

 h2: Existuje vztah mezi postojem k ochraně životního prostředí a upřednostňo-
váním šetrné dopravy.

 h3: Existuje vztah mezi postojem k ochraně životního prostředí a upřednostňo-
váním výrobků s ohledem na jejich šetrnost k životnímu prostředí.

 h4: Existuje vztah mezi postojem k ochraně životního prostředí a upřednostňo-
váním kosmetiky netestované na zvířatech.

H5: Existuje vztah mezi upřednostňováním kosmetiky, která nebyla testována na zvířa-
tech, a mezi upřednostňováním výrobků s ohledem na jejich šetrnosti k životnímu 
prostředí.

Pro zjišťování síly vztahu mezi proměnnými při testování hypotéz jsme vybrali 
vhodné sumarizační statistiky (asociační a korelační koefi cienty) podle typu proměnné 
(ordinální, nominální) a podle počtu variant proměnných.

12) Podle doporučení (Pelikán 2004) jsme formálně rozdělili hypotézy na hlavní (např. H1) a vedlejší (např. h1)
13) Dnes je mezi mladými lidmi představuje třídění odpadu jakousi společenskou normu – to ukazuje i výsle-
dek deskriptivního šetření v rámci položky dotazníku č. 7 („Třídíte odpad?“), odpovědělo 95,7%, že ano. 
V rámci souboru jsou však rozdíly v tom, kolik druhů a jaké druhy odpadů respondenti třídí.
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U hypotéz H1, H2, H3, a u dílčích hypotéz h1, h2 hypotézy H4 se nepodařilo 
prokázat existenci vztahu mezi proměnnými.

Slabá korelace (Tc
14 = 0,31) existuje v případě vztahu mezi postojem k ochraně 

životního prostředí15 a upřednostňováním výrobků s ohledem na jejich šetrnost k život-
nímu prostředí (dílčí hypotéza h3 hypotézy H4). A slabá korelace (Tc = 0,22) se objevila 
i v případě vztahu mezi postojem k ochraně životního prostředí a upřednostňováním 
kosmetiky netestované na zvířatech (dílčí hypotéza h4 hypotézy H4). Téměř poloviční 
korelace (Tb = 0,47) se ukázala ve vztahu mezi proměnnými upřednostňováním kosmeti-
ky, která nebyla testována na zvířatech a upřednostňováním výrobků s ohledem na jejich 
šetrnosti k životnímu prostředí (hypotéza H5).

V rámci relační části našeho šetření se nám nepodařilo prokázat souvislost mezi 
postoji k vlastnímu zdraví a postoji k ochraně životního prostředí. Slabá vazba se uká-
zala mezi postojem k ochraně životního prostředí a některými formami jednání v rámci 
ochrany životního prostředí.

Závěr
Při udělování ceny zdraví a životního prostředí zájmovým sdružením Business 

Leaders Forem je zdůrazňována synergie mezi ekonomickým rozvojem a účinnou ochra-
nou životního prostředí a lidského zdraví. Každoročně se připomíná, že podpora zdraví 
a udržitelného rozvoje je založena na tom, že obojí sladit je nejen nutné, ale i možné. V sys-
tému učitelské přípravy je třeba též sladit koncept podpory zdraví a udržitelného rozvoje. 
Je zřejmé, že ekologická a environmentální příprava má být multidisciplinární a komplexní, 
tzn., že poznatky budou chápany a uplatňovány v celkovém kontextu, v celostním smyslu, 
systémově, k podpoře vědomí souvislostí a k hlubšímu duchovnímu ukotvení. 

Prezentované výsledky šetření budou použity k vytváření systému učitelské pří-
pravy. Lze počítat s tím, že studenti vnímají poškození životního prostředí, mají potřebu 
jej ochraňovat a podílet se na péči o životní prostředí. Zájem o životní prostředí a osobní 
angažovanost jsou považovány za určující činitele optimálního zdraví. Obavy responden-
tů o zdraví se mohou stát motivací pro změnu chování ve prospěch životního prostředí.

EV je nepostradatelným nástrojem péče o životní prostředí. Vzhledem k tomu, 
že ve školním kurikulu je zařazena jako průřezové téma, dotýká se práce učitelů všech 
předmětů. Zefektivnění jejich profesionální přípravy, ať pregraduální či postgraduální, 
se stává nutností. Stejně jako překonávání koncepcí izolovaně informativních, neapela-
tivních, odtržených od adresátů a jejich lokálních či regionálních možností a potřeb. Bez 
náležité přípravy učitelů schopných naučit lidi dobře se učit se neobejdeme.

14) Tímto symbolem označujeme korelační koefi cient Kendallovou tau-c, kterým měříme sílu vztahu mezi 
ordinálními proměnnými pro obdélníkovou tabulku ( Kendallovou tau-b pro čtvercovou tabulku)
15) Tato ordinální proměnná je reprezentována uzavřenou položkou, která vyjadřuje míru souhlasu s výrokem: 
„Chci se podílet na ochraně přírody.“
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PERCEPTION OF HEALTH IN THE CONTEXT OF 
ENVIRONMENTAL ISSUES AMONG STUDENTS
OF THE FACULTY OF EDUCATION MASARYK 
UNIVERSITY 

Abstract: The current state of the environment is perceived as problematic, 
as a source of health risks. Active health care is a part of balanced lifestyle, which is
a prerequisite of well-being, personal and social self-fulfi lment. Responsible lifestyle in 
pursuit of health refl ects attitude towards the environment. Following previous studies 
devoted to the description of pattern of thinking on environmental issues in teachers and 
student teachers, we now present results of an investigation focusing on students´ percep-
tion of health in the context of environmental issues. Our main assumption is that interest 
in the environment as the determining agent of optimal health is expressed in personal 
involvement of every individual. With regard to the signifi cant role of the teacher in school 
ecological/environmental education we examined attitudes of respondents towards protec-
tion of the environment, the form of participation in its protection, ways of decision mak-
ing and conduct corresponding with active health care in life situation. The results of the 
investigation will contribute to the development of the system of teacher training which 
will correspond with the concept of health support and sustainable development.

Keywords: health, lifestyle, health care, health education, protection of the en-
vironment, attitudes, thriftiness, ecological/environmental education, sustainable devel-
opment.
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VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÝCH
 ŠKOL V SÍTI PROGRAMU ŠKOL

PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ 

Zora SYSLOVÁ

Abstrakt: Příspěvek se pokouší vystihnout proces hodnocení mateřských škol 
přijatých do sítě Programu podpory zdraví ve školách. 

Pozornost bude věnována především tvorbě kritérií pro hodnocení výsledků, na 
nichž v současné době pracuje tým lektorek a vedení Programu podpory zdraví v mateř-
ských školách.

V závěru příspěvku bude autorka informovat o připravované publikaci, která by 
měla obsahovat všechny nástroje pro vlastní hodnocení školy vytvořené týmem autorek 
Programu podpory zdraví v mateřských školách.

Klíčová slova: evaluace, hodnocení, indikátory, kriteria, školní vzdělávací pro-
gram, oblasti hodnocení, nástroje, vlastní hodnocení školy

Problematika evaluace (hodnocení), přestože je ve školství nově zavedenou 
povinností, byla od počátku součástí strategie škol podporujících zdraví. Vstoupení 
škol do sítě Programu PZMŠ je podmíněno vypracováním Školního kurikula (Školního 
vzdělávacího programu) a setrvání v síti závisí na výsledcích evaluace školního progra-
mu po tříletém trvání a následném vypracování inovovaného Školního kurikula. Nyní 
se tříletý cyklus vzhledem k souladu s požadavky vyhlášky č.15/2005 Sb., kterou se 
stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, 
změnil na čtyřletý.

Program PZMŠ vytvořil pro školy přijaté do sítě Škol podporujících zdraví v ČR 
evaluační nástroj nazvaný INDI MŠ (Havlínová aj., 2004). Jedná se o soubor indikáto-
rů pro evaluaci podmínek. Jsou totožné s dvěma integrujícími principy Respekt k přiro-
zeným potřebám jednotlivce a Rozvíjení komunikace a spolupráce  a dvanácti zásadami 
– podmínkami formálního kurikula a v evaluačním nástroji nazvaným INDI MŠ nesou 
stejný název. 
Jedná se o tyto podmínky:

 1. Učitelka podporující zdraví
 2. Věkově smíšené třídy
 3. Rytmický řád života a dne
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 4. Tělesná pohoda a volný pohyb
 5. Zdravá výživa
 6. Spontánní hra
 7. Podnětné věcné prostředí
 8. Bezpečné sociální prostředí
 9. Participativní a týmové řízení
10. Partnerské vztahy  s rodiči
11. Spolupráce mateřské školy se základní školou
12. Začlenění mateřské školy do života obce

Mateřská škola jimi vyhodnocuje, nakolik se jí daří rozvíjet a promyšleně 
využívat principy a zásady - podmínky pro naplňování cílů vzdělávání, které vedou 
k rozvíjení kompetencí u dětí na konci předškolního období. Každý indikátor je 
popsán řadou specifi ckých, konkrétně vyjádřených položek. Ty jsou členěny podle 
toho, koho se týkají (dětí, učitelek, ředitelky, MŠ, ZŠ, případně rodičů, školní kuchy-
ně a dalších). Jsou formulovány z pozitivního hlediska, jak by naplňování příslušné-
ho indikátoru mělo vypadat. 

INDI MŠ je sestaven jako dotazník. Při hodnocení zaznamenávají hodnotitelé 
(učitelky, rodiče, kuchařky, popřípadě další přizvaní partneři) do záznamových listů 
své odpovědi. K tomu využívají pětistupňovou škálu podle toho, jak často se podle 
hodnotitele jev popsaný v jednotlivé položce v MŠ objevuje:

1)  nikdy – ne, neděláme to, mezi dětmi se takové chování a jednání nevysky-
tuje;

2)  výjimečně – víme o tomto projevu (situaci), ale daří se ho naplnit jen spo-
radicky, spíše náhodně;

3)  občas – snažíme se vědomě záměr naplnit, vést k němu děti, někdy se nám 
to daří, ale dochází i k neúspěchům;

4)  často – již víme dobře, jak věci zařídit, ale vždy optimálního výsledku 
nedosáhneme, děti se sice dovedou projevit žádoucím způsobem, ale ne 
vždy; 

5)  pravidelně – daří se nám spolehlivě dosahovat optimálních výsledků, 
všechny děti se uvedeným způsobem chovají vždy, takový způsob jednání 
je pro nás samozřejmostí.

Matematicky vyhodnotitelný způsob napomáhá vyvarovat se subjektivním 
výrokům typu „Líbí se mi…, myslím si…“ apod., a umožňuje lépe a přesněji zhod-
notit to, do jaké míry je příslušný indikátor skutečně plněn.

Mezi záznamovým listem jednotlivého hodnotitele a záznamem MŠ jako cel-
ku jsou tabulky jednotlivých indikátorů. Z nich vyplývá, jak jsou které položky hod-
notiteli hodnoceny. Pro ředitelku jsou důležité také informace z jednotlivých tříd 
– zda se učitelky v jednotlivých položkách shodují. V jejich hodnocení by nemělo 
docházet k výrazným odlišnostem. Je důležitý jejich jednotný přístup a současně také 
shodný pohled na projevy dětí.

V dlouhodobém horizontu pak mohou především učitelky sledovat, zda dochá-
zí k posunu, tedy ke zkvalitnění jejich práce, což ukazuje vyšší skóre v hodnocení 
jednotlivých položek.
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Aby byl dotazník INDI MŠ vyhodnocen objektivně, musí hodnotitelé vychá-
zet z informací získávaných průběžně prostřednictvím dalších nástrojů. O tom, jak 
postupovat při vyhodnocování vlastní práce, pojednává rozsáhlá kapitola v inovova-
né knize Kurikulum PZMŠ (Havlínová aj., 2006). 

INDI MŠ obsahuje také dotazník pro rodiče. Položky tohoto dotazníku kore-
spondují s některými položkami ostatních dotazníků. Zaměstnanci MŠ tak mají mož-
nost porovnat, zda se jejich „vidění“ ztotožňuje s hodnocením rodičů. Tento pohled 
pomáhá objektivizovat celkové hodnocení práce MŠ. Výsledná zjištění evaluačního 
procesu přispívají k zefektivnění celého procesu plánování a realizace školního 
kurikula. Výsledky ukazují, do jaké míry MŠ naplňuje požadavky programu PZMŠ 
a zda má mateřská škola předpoklady pokračovat v realizaci projektu PZMŠ.

Pro mateřské školy pracující v síti Programu ŠPZ v ČR byly připraveny semi-
náře s obsahem vlastního hodnocení školy a všem byly také zdarma poskytnuty 
dotazníky INDI MŠ a další materiály (např. CD s tabulkami kompetencí a dílčích 
cílů). Velkou pomocí mateřským školám přijatým do sítě PZMŠ je také tzv. vnější 
evaluátor nebo-li EVA. Ta hodnotí školu zvenčí na základě stejných kritérií, jako si 
vyhodnocuje škola zvnitřku. Poté jsou tyto dva pohledy konfrontovány a identifi ko-
vány rozdílné názory. Eva je vybírána z řad lektorek a členek řídícího týmu Programu 
PZMŠ. Jejím úkolem je pomoci mateřské škole vidět se reálně.

Na základě zkušeností ze seminářů určeným výhradně školám přijatým do sítě 
PZMŠ byly vyškolenými lektorkami připraveny semináře s problematikou vlastního 
hodnocení v MŠ také pro další mateřské školy. K dnešnímu dni bylo jen v Jihomo-
ravském regionu vyškoleno asi 500 učitelek a ředitelek mateřských škol.

K oblastem, které je třeba v mateřské škole hodnotit patří, kromě podmínek, 
ještě procesy a výsledky. Vyhláška č. 15/2004 Sb., obdobně jako RVP PV, uvádějí 
více oblastí, které je třeba vyhodnocovat. Při podrobnějším zkoumání se však jedná 
v obecné rovině o výše zmíněné tři oblasti. Pro všechny výše uvedené oblasti je třeba 
mít vypracovaná kritéria. Kritérium můžeme jinak označit jako „měřítko pro srovná-
ní či hledisko při posuzování“ (Linhart 2003, s. 212). 

Jak jsme se již zmínili, pro hodnocení podmínek byl vytvořen evaluační 
dotazník INDI MŠ. Soubor dotazníků však neobsahuje pouze indikátory pro 14 pod-
mínek (2principy a 12 zásad). Patnáctým dotazníkem je soubor položek – kritérií 
týkajících se formálního kurikula, tzn. procesu vzdělávání. Při bližším zkoumání 
lze zjistit, že také ostatní indikátory, zejména indikátor Učitelka podporující zdraví 
obsahuje položky týkající se procesu vzdělávání – tedy práce učitelky. Zahrnují její 
způsob plánování, schopnost být dítěti partnerem, umění empatické a podporující 
komunikace, využívání moderních metod a forem práce s dětmi předškolního věku, 
jakou je například metoda prožitkového učení, její schopnosti diagnostické atd. Pří-
kladem může být dotazník č. 1 Respekt k přirozeným lidským potřebám v položkách 
14–26 (Havlínová aj., 2004, s. 6).
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P 1 Respekt k přirozeným lidským potřebám   
 1 2 3 4 5
Odpověď:                    nikdy          výjimečně          občas          často          pravidelně

Prosím, sledujte, zda se Vaše odpověď opravdu týká každého dítěte, nejen těch, které na sebe 
dovedou upozornit.

dítě: 
 1. které má malou potřebu spánku, odpočívá maximálně půl hodiny – věk dítěte nerozhoduje
 2.  pomalé má možnost dokončit činnost (kreslení, úklid hraček, oblékání, a pod.) ve vlastním 

tempu
 3. rychlé se zabývá jinou činností, než ostatní dokončí svou práci
 4.  se specifi ckými potřebami má v MŠ vytvořeny podmínky a podle požadavku rodičů

a doporučení odborníků může být  integrováno 
 5. odpočívá (spí) odpoledne tak dlouho, jak potřebuje 
 6. chodí na WC samostatně podle individuální potřeby
 7. má na WC soukromí a klid
 8. se adaptuje na docházku do MŠ ve společnosti rodiče tak dlouho, jak potřebuje  
 9. si všímá citových projevů jiných dětí, negativní se snaží utišit
10. přijalo dohodnutá pravidla soužití
11. se podílí na vytvoření pohody ve třídě
12. se pouští s odvahou do nových činností
13.  hledá vzájemnou dohodu, kompromis – kontakty s ostatními dětmi mají spolupracující 

charakter 

učitelka:
14. užívám ve své práci některý z modelů lidských potřeb 
15.  vyjadřuji se při vhodné příležitosti ke vzhledu, oblečení, projevům  dítěte, abych mu poskytla 

zpětnou vazbu
16. vedu děti k tomu, aby nejdříve samy hledaly řešení svých problémů
17. komunikuji s dětmi i jinak než na verbální úrovni
18. pozoruji děti záměrně a cílevědomě především při hrách
19. sleduji individuální a věkové zvláštnosti dětí a zaznamenávám  změny
20. poznám z chování dítěte, že je frustrováno  
21. respektuji identitu a zvyklosti rodiny
22.  problémy, se kterými se na mne děti obracejí, chápu vážně  (nikdy je nezlehčuji, ani neobracím 

v žert)
23. sleduji, zda se některé dítě cítí na okraji zájmu skupiny
24. sleduji cíleně vztahy mezi dětmi ve třídě 
25. projevuji všem dětem emoční vřelost
26. přijímám každé dítě nepodmíněně takové, jaké je

ředitelka:
27.  organizuje pracovní dobu tak, že každý zaměstnanec včetně učitelek má  přestávku 

v práci a může se v klidu najíst
28. staví na pozitivních stránkách každého člena týmu a využívá jich ku prospěchu MŠ
29. vede pracovníky tak, že se každý člen týmu cítí významný a platný pro celý tým
30. vytváří  podmínky i pro integraci dítěte se specifi ckými potřebami 
31. dbá na dodržování dohodnutých pravidel ostatními
32. sama neporušuje dohodnutá pravidla 

Pro oblast výsledků se v současné době nástroj obsahující kritéria teprve vytváří. 
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Hodnocení výsledků ukazuje, jakých kompetencí děti dosahují, co se po dobu docházky 
do MŠ „naučily“, jaké dovednosti a znalosti si osvojily. Již druhým rokem se pravidelně 
schází asi patnáctičlenná skupina autorek a lektorek Programu PZMŠ, aby připravila 
další nástroj tzv. SUKy (Sdružené ukazatele pro hodnocení kompetencí). V následující 
ukázce lze sledovat, že snahou autorského týmu bylo formulovat kritéria tak, aby bylo 
možné očekávané chování dětí sledovat. 

1.  Označuje správně části těla, pohlaví, důležité orgány. Vysvětlí, jak je může 
chránit před poškozením i jak se věkem mění.

2.  Srozumitelně formuluje otázky i odpovědi a dožaduje se odpovědi, když něco 
neví. Zajímá se (ve své rodině, v MŠ, v obci, v přírodě – živé i neživé, v nej-
různějších lidských aktivitách, povoláních i v umění) i o těžko pochopitelných 
a vysvětlitelných věcech. 

3.  Popisuje některé svoje vlastnosti. S radostí oznamuje co již zvládlo, přiznává 
co se mu ještě nedaří, nezesměšňuje sebe ani jiné. 

Kompetence bychom mohli jinak označit také jako způsobilosti. Jde vlastně
o předpoklady k určitým „činnostem“. Proto bylo snahou vytvářet kritéria spíše jako 
popisy činností, nikoli jako vlastnosti či osobnostní rysy jednotlivce.

Záměrem autorského týmu je oba nástroje – SUKy i INDI MŠ, společně s meto-
dickým postupem evaluačního procesu připravit k publikování. Soubor dotazníků INDI 
MŠ totiž nevyšel v knižní podobě a je jen pracovním materiálem vydávaným mateř-
ským školám v rámci seminářů.  

 

THE SELF-EVALUATION OF KINDERGARTENS 
IN THE NET OF THE PROGRAMME – SUPPORT 
OF THE HEALTH IN THE SCHOOLS

Abstract: The aim of this contribution is to justify the process of the evaluation 
in the kindergartens working in the net of the Programme – Support of the health in the 
schools.

The attention will be concentrated especially on these criterions how to compare 
results, which team of lecturers and board of the Programme – Support of the health in 
the kindergarten work on at the moment.

At the end of the contribution the author will give information about preparation 
for publication which should contain all the tools for self - evaluation of the school made 
by team of authors within the Programme – Support of the health in the kindergarten.

Keywords: evaluation, assessment, indicators, criteria, school educational pro-
gramme, fi elds of evaluation, tools, school self-evaluation 
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VLIV ŠKOLY NA VYBRANÉ ASPEKTY
 KVALITY ŽIVOTA ČESKÝCH DĚTÍ 

Eva HLAVÁČKOVÁ, Lenka HODAČOVÁ, Ladislav CSÉMY, 
Eva ČERMÁKOVÁ, Jindra ŠMEJKALOVÁ 

Abstrakt: Prostředí školy, její sociální klima a atmosféra patří mezi významné 
faktory, které ovlivňují život dítěte.

Cílem studie bylo posoudit, jak adaptace na školu a nároky učitelů a rodičů ovliv-
ňují vybrané aspekty kvality života (pocit štěstí a životní pohody a subjektivně vnímaný 
zdravotní stav) u reprezentativního vzorku českých dětí ve věku 11, 13 a 15 let.

Metodika: Data byla získána v rámci výzkumného šetření významné mezinárodní 
studie Světové zdravotnické organizace (WHO) „The Health Behaviour in School Aged 
Children: A WHO Cross National Study“ (HBSC). Subjektivní hodnocení zdravotního 
stavu, pocitu štěstí a životní pohody bylo porovnáváno ve skupinách dětí dobře a špatně 
adaptovaných a ve skupinách dětí pociťujících vysoké nároky rodičů a učitelů a dětí 
ostatních. Míra životní spokojenosti byla hodnocena pomocí Heubnerovy škály a Can-
trilova indexu.

Výsledky: Byly zjištěny statisticky významné souvislosti mezi testovanými 
položkami. Špatně adaptované děti a děti pociťující vysoké nároky ze strany rodičů
a učitelů hodnotily ve větší míře svůj zdravotní stav negativně, cítily se méně šťastné
a udávaly nižší hodnoty na Heubnerově škále a Cantrilově indexu než děti dobře adap-
tované a děti pociťující přiměřené nároky.

Klíčová slova: škola, kvalita života, české děti

Úvod
Prostředí školy, její sociální klima a atmosféra patří mezi významné faktory, 

které ovlivňují život dítěte. Škola vyplňuje dítěti podstatnou část jeho času a není jen 
místem, kde žáci získávají vzdělání. Rozvíjejí se v ní mezilidské vztahy, vznikají přá-
telství, děti si fi xují kromě formálního i tzv. skryté kurikulum, které je může ovlivňovat 
po celý zbývající život (Mareš, 2001). Škola se podstatnou měrou podílí na socializaci, 
formování osobnosti a vývoji dítěte. Z těchto důvodů je povinna refl ektovat potřeby 
dětí a mládeže a adekvátně na ně reagovat (Helus, 2007). Úkolem školy je, kromě pri-
mární orientace na vzdělávání, vytvářet při výuce příznivé sociální prostředí a pozitivně 
ovlivňovat kvalitu života dětí (Csémy a kol., 2005). Vzdělávání by mělo být spojováno 
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s kladnými emocemi, pocity úspěchu a zadostiučinění (Helus, 2007). Je dokázáno, že 
pozitivní emoce rozšiřují kreativitu myšlení a zároveň usnadňují řešení problémů (Kři-
vohlavý, 2004).

Na druhé straně škola je zdrojem mnoha zátěžových situací. Děti se musí nau-
čit vyrovnávat s úspěchy i neúspěchy, adekvátně reagovat na pravidelné hodnocení 
učiteli, spolužáky i rodiči, musí si najít místo ve skupině vrstevníků a svoji pozici 
denně obhajovat, musí zvládnout zvyšující se nároky a požadavky. To, jak je dítě 
zvládne, záleží na mnoha faktorech, kromě jiného také na spokojenosti se životem, 
duševní pohodě, pocitu štěstí a radosti. Je dokázáno, že existuje oboustranný vztah 
mezi subjektivním vnímáním zdraví, životní spokojeností a školou. Děti, které vyka-
zují méně zdravotních potíží a uvádějí vyšší míru životní spokojenosti, se ve škole cítí 
lépe (Currie, 2004).

Nepřiměřené požadavky, které nezohledňují individuální předpoklady, mohou 
mít za následek poruchy ve vývoji osobnosti dítěte (Čáp, 2001). 

Potíže s adaptací na školu se mohou ve zvýšené míře projevit v období dospívání. 
Citová labilita vede ke změnám chování, postojů, sebehodnocení; snaha o emancipaci 
na rodině zase k odmítání doposud uznávaných hodnot jako je např. škola (Vágnerová, 
1997). 

Vztahy mezi školou, zdravím a chováním dětí se zabývá studie Světové 
zdravotnické organizace (WHO) „The Health Behaviour in School Aged Children:
A WHO Cross National Study“ (HBSC). Jejím cílem je získávat informace o zdraví, 
životní pohodě a životním stylu dětí v širokém sociálním kontextu a poskytnout 
relevantní výsledky všem, kteří se zabývají prevencí. Výzkumná šetření jsou od 
roku 1983 prováděna jednou za čtyři roky. Poslední sběr dat proběhl v roce 2006 
a zapojilo se do něj 41 zemí. Česká republika na studii participuje od roku 1993 
(Currie, 2004). Výsledky HBSC z roku 2002 poukazují na skutečnost, že školní 
zátěž považuje za stresující pouze malé procento českých žáků (6 %), ale více než 
třetině chlapců a čtvrtině dívek se ve škole nelíbí. Děti, kterým se ve škole nelíbilo, 
si významně častěji stěžovaly na psychosomatické obtíže, jako jsou bolesti hlavy, 
únava, vyčerpání, nervozita, strach. Odpovědi na otázky zjišťující vztahy mezi spo-
lužáky poukazovaly na problémy v komunikaci, vzájemné podpoře a pomoci (Csé-
my a kol., 2005). Při posuzování kladného vztahu ke škole a spolužákům se české 
děti umístily na posledních místech ve srovnání se všemi zúčastněnými zeměmi 
(Currie, 2004).

Cíl
Cílem naší studie bylo posoudit, jak adaptace na školu a nároky učitelů a rodičů 

ovlivňují vybrané aspekty kvality života (pocit štěstí a životní pohody a subjektivně 
vnímaný zdravotní stav) u reprezentativního vzorku českých dětí.

Výzkumný vzorek a metodika
Cílovou populací pro výzkum byly děti ve věku 11, 13 a 15 let, tedy v obdo-

bí nástupu puberty (11 let), v období velkých fyzických a psychických změn (13 let)
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a v období důležitých rozhodnutí týkajících se budoucího života a kariéry (15 let). Data 
byla získána od celkového počtu 4782 dětí. Sběr dat byl proveden v souladu s kritérii 
stanovenými WHO unifi kovaným postupem (jednotná instrukce pro žáky, stejný způ-
sob administrace ve třídě, odevzdávání vyplněných dotazníků v neoznačených obál-
kách). Byl realizován v měsíci květnu roku 2006 na osmdesáti šesti náhodně vybra-
ných základních školách a víceletých gymnáziích České republiky, po získání souhlasu 
ředitelů škol. Žáci vyplňovali dotazníky během jedné vyučovací hodiny za přítomnos-
ti zaškolených osob, schopných podat dětem doplňující vysvětlení. Rodiče dětí byli
o výzkumu písemně předem informováni. 

 Index školní adaptace jsme vytvořili z odpovědí na otázky „Jak se v součas-
nosti ve škole cítíš“ a „Jak se k tobě chovají učitelé“. Do skupiny dobře adaptovaných 
jsme zařadili děti, které uvedly, že se jim ve škole líbí (moc nebo celkem) a současně 
na otázku „ Jak se k tobě chovají učitelé“ měl průměr jejich odpovědí na 4 podotázky 
(„učitelé mě povzbuzují, abych vyjadřoval své názory ve třídě“, „učitelé s námi jednají 
spravedlivě“, „učitelé mi poskytnou pomoc, když potřebuji“, „moji učitelé se o mě zají-
mají jako o člověka“) hodnotu do 2,4 na pětistupňové škále od „naprosto souhlasím“ po 
„naprosto nesouhlasím“. Do skupiny špatně adaptovaných dětí jsme zařadili děti, které 
odpovídaly, že se jim ve škole nelíbí (moc ne nebo vůbec) a průměr odpovědí hodnotí-
cích učitele byl 3,5 – 5. 

Míra životní spokojenosti byla hodnocena pomocí Heubnerovy škály (HŠ)
a Cantrilova indexu (CI). HŠ se skládá ze šesti podotázek, které pomocí čtyřstupňové 
škály zjišťují spokojenost dětí s jejich životem. Dosahuje hodnot v rozmezí 6 – 24. CI 
je žebřík životní spokojenosti s hodnotami od 0 do 10, kdy stupeň 0 vyjadřuje nejhorší 
možný život a číslo 10 nejlepší možný život. 

Míru nároků jsme hodnotili podle odpovědí na otázky: „Pokud jde o školu, moji 
rodiče ode mě čekají příliš“ a „Moji učitelé ode mne očekávají příliš“ (pětistupňová 
škála od naprosto souhlasím po naprosto nesouhlasím). Do skupiny dětí pociťujících 
vysoké nároky jsme zařadili ty, které na obě otázky odpověděly, že naprosto souhlasí 
nebo souhlasí. Děti, které kladně odpověděly pouze na jednu z nabízených otázek, jsme 
vyřadili. Do skupiny dětí pociťujících přiměřené nároky jsme zařadili ty, které na obě 
otázky odpovídaly, že nesouhlasí, naprosto nesouhlasí, nebo nároky rodičů a učitelů 
nehodnotily ani jako vysoké ani jako nízké. Ve vytvořených skupinách jsme zjišťovali 
vztahy mezi subjektivním vnímáním zdravotního stavu, pocitem štěstí, CI a HŠ. Počty 
respondentů se v interpretaci jednotlivých oblastí liší v závislosti na metodickém zpra-
cování získaných dat.

Výsledky

Adaptace na školu
Dobře adaptovaných bylo 1598 dětí, tj. 33,4 % z celého sledovaného souboru, 

špatně adaptovaných bylo 451 dětí, tj. 9,4 % z celého souboru.
Po vyhodnocení χ2 testem jsme prokázali statisticky významnou souvislost mezi 

adaptací na školu a subjektivním vnímáním zdravotního stavu (tab. 1), adaptací na školu 
a pocitem štěstí (tab. 2), adaptací na školu a hodnotami CI a HŠ (tab. 3, tab. 4). 
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Tab. 1 Zdravotní stav v závislosti na míře adaptace na školu v %
zdravotní stav dobrá adaptace špatná adaptace
vynikající 30,1 23,8
dobrý 60,6 57,6
ne moc dobrý 8,6 15,5
špatný 0,7 3,1

N=2 035 p<0,001

Tab. 2 Pocit štěstí v závislosti na míře adaptace na školu v %
cítím se dobrá adaptace špatná adaptace
velmi šťastný 30,1 14,2
celkem šťastný 62,2 53,2
ne moc šťastný 6,8 25,9
vůbec ne šťastný 0,9 6,7

N=2 045 dětí  p<0,001

Výrazně vyšší procento špatně adaptovaných dětí hodnotilo svůj zdravotní stav 
jako ne moc dobrý a špatný (celkem 18,6 %) ve srovnání s dětmi dobře adaptovanými 
(9,3 %). Ještě výraznější rozdíl se projevil v hodnocení pocitu štěstí. Až čtyřikrát více 
(32,6 %) špatně adaptovaných dětí uvedlo, že nejsou šťastné. U dětí dobře adaptova-
ných to bylo 7,7 %.

Pro interpretaci vztahů mezi adaptací na školu a hodnotami na HŠ jsme vytvořili 
3 intervaly: průměr, který odpovídá průměrné hodnotě HŠ u celého souboru (16,6)± 1 
SD (3,5) a platí pro rozmezí 13,1 – 19,9; horní interval, který představuje hodnoty větší 
než průměr + 1 SD, to znamená více než 19,9 a dolní interval, pro který platí hodnoty 
menší než průměr – 1SD, tedy menší než 13,1. Vztahy uvádíme v tabulce 3.

Tab. 3 Heubnerova škála v závislosti na míře adaptace na školu v %
Heubnerova škála dobrá adaptace špatná adaptace
dolní (<13,1) 10,5 36,9
průměr (13,1 – 19,9) 70,4 58,5
horní (> 19,9) 19,2 4,6

n=1981 p<0,001

Výsledky ukazují, že 3,5x více dětí ze skupiny špatně adaptovaných uvádělo na 
HŠ hodnoty v dolním intervalu a naopak 4x méně dětí z této skupiny udávalo hodnoty 
v horním intervalu HŠ ve srovnání s dětmi dobře adaptovanými. Průměrná hodnota HŠ 
u celého sledovaného souboru dětí byla 16,6.
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Tab. 4 Cantrilův index v závislosti na míře adaptace na školu v %
Cantrilův index dobrá adaptace špatná adaptace
dolní (<5,2) 12,2 30,1
průměr (5,2 – 9,1) 72,6 62,0
horní (>9,1) 15,2 7,9

n=2 024 p<0,001

Intervaly pro CI jsme vytvořili podobně jako u HŠ. Průměr CI u celého souboru 
byl 7,3, SD = 1,9. Horní interval platí pro hodnoty vyšší než 9,1, dolní interval nižší než 
5,2, interval průměr platí pro rozmezí 5,2 – 9,1. Špatně adaptované děti více než dvakrát 
častěji uváděly na CI hodnoty v dolním intervalu a naopak dvakrát méně často hodnoty 
v dolním intervalu CI.

Míra nároků
Nároky učitelů a rodičů jako vysoké hodnotilo 1148 dětí, tj. 24 % z celého sle-

dovaného souboru, nároky jako přiměřené uvádělo 2020 dětí tj. 42,2 % všech respon-
dentů. Po vyhodnocení χ2 testem jsme prokázali statisticky významnou souvislost mezi 
mírou nároků a subjektivním vnímáním zdravotního stavu (tab. 5), pocitem štěstí (tab. 
6) a hodnotami CI a HŠ (tab. 7, tab. 8). 

Tab. 5 Zdravotní stav v závislosti na míře nároků v %
zdravotní stav vysoké nároky přiměřené nároky
vynikající 29,0 25,0
dobrý 58,4 64,9
ne moc dobrý 10,7 9,1
špatný 1,9 1,0

n=3 153 p=0,00165

Tab. 6 Pocit štěstí v závislosti na míře nároků v %
cítím se vysoké nároky přiměřené nároky
velmi šťastný 24,5 20,8 
celkem šťastný 56,6 65,2
ne moc šťastný 15,4 12,7
vůbec ne šťastný 3,5 1,3

n=3 161 p<0,001
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Tab. 7 Heubnerova škála v závislosti na míře nároků v %
Heubnerova škála vysoké nároky přiměřené nároky
dolní (> 13,1) 24,7 15,2 
průměr (13,1 – 19,9) 63,0 70,9 
horní (< 19,9) 12,3 13,9 

n=3 043 p<0,001 

Tab. 8 Cantrilův index v závislosti na míře nároků v %
Cantrilův index vysoké nároky přiměřené nároky
dolní (>5,2) 21,2 15,5
průměr (5,2 – 9,1) 67,0 74,0
horní (< 9,1) 11,9 10,5

n=3 137 p=0,000063 

Vyšší procento dětí pociťujících vysoké nároky rodičů a učitelů hodnotilo svůj 
zdravotní stav jako ne moc dobrý a špatný (12,6 %). Více dětí z této skupiny zároveň 
uvádělo, že se cítí nešťastně (18,9 %) a udávalo hodnoty v dolním intervalu HŠ (24,7 %) 
a CI (21,2 %). Nejvýraznější rozdíl mezi oběma posuzovanými skupinami byl ve vní-
mání pocitu štěstí. Téměř 3x více dětí pociťujících vysoké nároky uvedlo, že se cítí 
nešťastně ve srovnání se skupinou respondentů, kteří hodnotili nároky rodičů a učitelů 
jako přiměřené.

Diskuze
Výsledky studie ukazují, že třetině českých dětí (33,4 %) se ve škole líbí a hod-

notí učitele převážně kladně a téměř desetině (9,4 %) dětí se ve škole nelíbí a učitele 
hodnotí záporně. Více než 90 % dobře adaptovaných dětí vnímá svůj zdravotní stav jako 
vynikající nebo dobrý a cítí se šťastně. 

U reprezentativního vzorku českých žáků pátých, sedmých a devátých tříd byly 
prokázány statisticky významné souvislosti mezi sledovanými položkami. Výrazně vyš-
ší procento na školu špatně adaptovaných dětí hodnotilo svůj zdravotní stav jako ne moc 
dobrý a špatný (celkem 18,6 %) ve srovnání s dětmi dobře adaptovanými (9,3 %). Tyto 
výsledky jsou srovnatelné s výsledky studie HBSC z roku 2002, kdy zdravotní stav 
hodnotilo negativně 18,9 % dětí špatně adaptovaných a 10,8 % dětí dobře adaptovaných 
(Csémy a kol., 2005). 

Výrazný rozdíl mezi dětmi dobře a špatně adaptovanými se ukázal v hodnocení 
pocitu štěstí. Až čtyřikrát více (32,6 %) špatně adaptovaných dětí uvedlo, že nejsou 
šťastné. Je to výrazně více, než udávaly děti v roce 2002 (25,4 %). Otázkou je, jak na 
sobě sledované položky závisí. Jsou dobře adaptované děti šťastnější, nebo se šťastnější 
děti na školu lépe adaptují? Tato problematika by vyžadovala podrobnější zkoumání, 
které by zohlednilo jak časový aspekt pocitu štěstí (zda se jedná o aktuální emoční stav 
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či habituální pohodu /nepohodu), tak osobnostní charakteristiky respondentů, důležité 
životní události, situační a kulturní vlivy (Macek, 2003). Pozitivní ve srovnání s posled-
ními výsledky studie HBSC je nižší procento dobře adaptovaných dětí, které se cítí 
nešťastné. V naší studii to bylo 7,7 % dětí, ve studii z roku 2002 12,0 % (Csémy a kol., 
2005).

Nároky učitelů a rodičů jako vysoké hodnotila téměř čtvrtina (24 %) z celého 
sledovaného souboru, nároky jako přiměřené vnímala necelá polovina (42,2 %) všech 
respondentů. Více dětí ze skupiny pociťující vysoké nároky uvádělo, že se cítí nešťastně 
(18,9 %) a udávalo hodnoty v dolním intervalu HŠ (24,7 %) a CI (21,2 %) ve srovnání 
se skupinou uvádějící přiměřené nároky. Vyšší procento dětí pociťujících vysoké náro-
ky rodičů a učitelů zároveň hodnotilo svůj zdravotní stav jako ne moc dobrý a špatný 
(12,6 %). Pozitivní je, že tento počet je nižší, než uvádějí výsledky z roku 2002, kdy 
zdravotní stav negativně hodnotilo 16,0 % dětí ze skupiny s vysokou mírou nároků 
(Csémy a kol., 2005). 

Průměrná hodnota HŠ u celého souboru byla 16,6 a průměrná hodnota CI 7,3. 
Děti špatně adaptované a děti pociťující vysoké nároky ze strany rodičů a učitelů udáva-
ly častěji na HŠ hodnoty nižší než 13,1 a na CI hodnoty nižší než 5,2.

Závěr
Z celkového počtu 4782 respondentů bylo 33,4 % dětí na školu dobře adaptova-

ných a 9,4 % dětí špatně adaptovaných. Nároky učitelů a rodičů jako vysoké hodnotilo 
24 % dětí, nároky jako přiměřené 42,2 % respondentů.

Byly zjištěny statisticky významné souvislosti mezi adaptací na školu, náro-
ky učitelů a rodičů a vybranými aspekty kvality života (pocitem štěstí a život-
ní pohody a subjektivně vnímaným zdravotním stavem). Špatně adaptované děti
a děti pociťující vysoké nároky ze strany rodičů a učitelů hodnotily ve větší míře 
svůj zdravotní stav negativně, cítily se méně šťastné a udávaly nižší hodnoty na 
Heubnerově škále a Cantrilově indexu než děti dobře adaptované a děti pociťující 
přiměřené nároky.

THE SCHOOL ENVIRONMENT AND SELECTED 
ASPECTS OF QUALITY OF LIFE IN CZECH CHILDREN

Abstract: School environment and its social climate and atmosphere are impor-
tant factors that have an effect on the child´s life. The aim of the study was to assess the 
infl uence of adaptation to school as well as of teachers´and parents´demands on selected 
aspects of quality of life (sense of happiness and life well-being as well as subjectively 
perceived health status) in a representative sample of Czech children aged 11, 13 and 
15 years.

Methods: Data were collected as part of “Health Behaviour in School-aged Chil-
dren: A WHO Collaborative Cross National Study” (HBSC). Subjective evaluations of 
health status, sense of happiness, and life well-being were compared between groups of 
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well adapted children and groups of poorly adapted children as well as between groups 
of children where in one group, the children felt high demands exerted on them by their 
parents and teachers, and in the other group, the children did not experience such demands. 
The decrease of life well-being was evaluated using Heubner´s scale and Cantril´s index.

Results: Statistically signifi cant relationships between studied items were found. 
Poorly adapted children and children feeling high demands exerted on them by their 
parents and teachers evaluated their health status as more negative; furthermore, they 
felt less happy and achieved a lower score on Heubner´s scale and Cantril´s index com-
pared to well adapted children.

Keywords: school, quality of life, Czech children
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VÝUKA PROBLEMATIKY NEZISKOVÝCH 
ORGANIZACÍ U STUDENTŮ OBORU 

„VÝCHOVA KE ZDRAVÍ“ NA PF JU

Renáta ŠVESTKOVÁ

Abstrakt: Příspěvek je zaměřen na výuku problematiky neziskových organizací 
u oboru „Výchova ke zdraví“.

Klíčová slova: výchova ke zdraví, neziskové organizace

Od roku 1998 vyučuji problematiku neziskových organizací Jihočeské univer-
zitě. Řada  absolventů  JU (ze sociálně zdravotních či pedagogických oborů) po ukon-
čení svého studia nalézá pracovní uplatnění v neziskových organizacích působících ve 
zdravotně sociální oblasti. Proto je výuka této problematiky zařazena i do studijního 
oboru Výchova ke zdraví studijního programu Specializace v pedagogice, který je reali-
zován na Pedagogické fakultě JU. Studium výše uvedeného oboru umožní posluchačům 
využívat vědecky ověřené zkušenosti a postupy v prevenci, ochraně a posilování zdraví 
tak, aby ve svém pracovním zařazení, v souladu s meziresortně pojímaným systémem 
péče o zdraví, působili účinně a humánně.

Protože jsou v rámci celého studia koncepčně  připravováni pro co nejširší uplat-
nění v praxi jednak v oblasti státních služeb – ve školství (MŠ, ZŠ, SŠ), ve speciál-
ních školách a zařízeních, diagnostických a nápravných ústavech, v DDM, v domovech 
důchodců apod., a dále v oblasti rekreace, cestovního ruchu, v centrech volného času 
apod., je výuka předmětu Základy neziskových organizací vedena tak, aby studentům 
dala co nejvíce teoretických, ale zejména praktických informací.

 
Výuka předmětu základy neziskového sektoru je postavena na třech základních 

pilířích: 

• Stávající vědomosti a dovednosti studentů
• Nové vědomosti a dovednosti studentů
• Způsob vedení výuky

Základní charakteristika předmětu:
 Zařazení do 1. ročníku (jako výběrový předmět)
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 bakalářské studium 
 semestr letní
 14 týdnů výuky
 prezenční forma – počet hodin týdně (př./sem.) 0/2
 kombinovaná forma – počet hodin semestr (př./sem.) 0/4
 způsob ukončení výuky – zápočet 

Ve vztahu k seminární práci je velký důraz kladen na samostudium studenta 
s využitím podpůrného textu a dalších materiálů (pracovní listy), které jsou mu k dis-
pozici. V neposlední řadě je pak využito osobních zkušeností jednotlivých studentů, 
cca 30 % z nich pracuje přímo v neziskové organizaci jako dobrovolník. Zpracovávají 
seminární práci v pracovních skupinách na témata z okruhů týkajících se neziskových 
organizací. Důraz je kladen na jejich osobní zkušenost a názor. 

V rámci semináře mají studenti možnost zkonzultovat seminární práci, jejím 
obsahem je:

 Dle zákonných norem sestavit stanovy či zakládací listinu vybraného typu orga-
nizace (občanské sdružení, nadace, nadační fond, obecně prospěšná společnost) 
ve vztahu ke zdravému životnímu stylu.
 Navrhnout název organizace a její logo.
 Z grantového kalendáře si vybrat jednu organizaci, která poskytuje fi nanční pří-

spěvky na činnost NO – zjistit podmínky, za kterých poskytuje fi nanční prostřed-
ky. Zajistit si formuláře vyplnit je a navrhnout rozpočet.
 Sestavit žádost o sponzorský dar, příspěvek.
 Sestavit návrh osnovy výroční zprávy – co vše má obsahovat. Udělat grafi cký 

návrh obálky.
 Napsat tiskovou zprávu o činnosti organizace.

Tématy seminářů jsou např.: 
 typologie organizací neziskového sektoru, 
 právní minimum NO – způsoby vzniku a zániku neziskových organizací, 
 neziskové organizace v ČR – neziskový sektor v zahraničí, 
 obecné otázky řízení neziskových organizací, 
 fi nanční řízení neziskové organizace, 
 účetnictví, daně, 
 fundraising, sponzorství, 
 propagace, 
 otázky pojištění v neziskových organizacích, 
 státní dotační politika, 
 fi nanční plánování a marketing, 
 strategické plánování v neziskové organizaci, 
 práce s veřejností, práce s médii, 
 kooperace a konkurence v NO, 
 lidský faktor v řízení neziskové organizace, 
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 personální politika nestátního neziskového sektoru, 
 smluvní vztahy v nestátním neziskovém sektoru, 
 neziskový sektor a státní správa a samospráva, 
 metody monitorování a hodnocení činnosti NO,  
 projekty čerpající fi nance ze zdrojů EU.

To vše je úzce navázáno na praktické ukázky z práce vybraných neziskových 
organizací ve vztahu ke zdravému životnímu stylu a životnímu prostředí (např. STUŽ 
– Společnost pro trvale udržitelný život apod.).

V letošním roce měli studenti možnost seznámit se s problematikou sociální prá-
ce v Zambii prostřednictvím přednášky zambijského studenta, který byl na Zdravotně 
sociální fakultě JU na studijním pobytu. Vysvětlil jim například problematiku dětí ulice, 
HIV/AIDS ve vztahu k životnímu stylu. Byla pro ně připravena ukázka z práce nezisko-
vých organizací působících v Zambii.

 
TEACHING ABOUT THE PROBLEMS OF NON-PRO-
FITABLE ORGANIZATIONS FOR STUDENTS IN THE 
BRANCH „EDUCATION TOWARDS HEALTH“ AT PF SBU

Abtract: The article focuses on the teaching about the problems of non-profi -
table organizations in the area of “Education towards health”.

Keywords: education towards health, non-profi table organization
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STRES VE ŠKOLE

Marie BLAHUTKOVÁ, Michal CHARVÁT

Abstrakt: Dnešní životní styl člověka v moderní společnosti představuje řada 
faktorů, které určují také kvalitu jeho života. Mezi tyto faktory se řadí mimo jiné i časo-
vá náročnost zvládání všech aktuálních denních požadavků, vysoká pracovní náročnost, 
velké množství volnočasových aktivit i rodinné povinnosti. Člověk se vlivem moderních 
technologií dostává do kontaktu s mnoha různými tlaky zvenčí a ty způsobují stresové 
situace a stresy, které mohou negativně ovlivnit i naše zdraví. Tyto faktory působí často 
již v dětském věku a stres u školních dětí se začíná objevovat v širším měřítku. Pomocí 
upraveného Testu stresu (Křivohlavý, 2001) jsme zjišťovali aktuální míru stresu u dětí 
ve škole, odhalovali jsme jejich příčiny a hledali cesty, jak zmírnit příznaky stresu pro-
střednictvím pohybových aktivit.

Klíčová slova: děti a mládež, stres, zdraví, sportovně pohybové aktivity

Úvod
O stresu se v posledních letech objevuje mnoho spekulací ve vztahu ke změnám 

životního stylu, ke globalizaci a k postmoderní společnosti. Stres se stává fenoménem 
doby a vše, co není pozitivní je vysvětlováno většinou vlivem stresu. Stresuje se jednot-
livec, stresuje se skupina, ale stresuje se i celá společnost. Faktem je, že řada vědeckých 
publikací poukazuje na nebezpečí stresu pro člověka ve vztahu k závažným onemocně-
ním, zejména k civilizačním chorobám. Vliv stresových faktorů lze objevovat neustále 
častěji i tam, kde bychom jej příliš nečekali, např. u dětí, a to i v mladším věku. Výzkum 
stresu ve škole byl jedním z faktorů rozsáhlejšího výzkumu, který jsme prováděli na 
Fakultě sportovních studií v projektu Vliv pohybových aktivit na zdraví dětí a mládeže 
(Blahutková et al., 2006).

Výzkumný problém
Stres patří k nejzávažnějším faktorům poškozujícím lidské zdraví. Za zakladate-

le teorie stresu podle Křivohlavého (2001) jsou považováni I. P. Pavlov (pokusy na zví-
řatech), americký fyziolog W. Cannon (sympatoadrenální systém při stresu), H. Selye 
(kortikoidní pojetí stresu) a R. Lazaurus (kognitivní zvládání těžkostí).

Nepříznivé vlivy, které působí na osobnost člověka (vnější i vnitřní), mohou vést 
k tíživé životní situaci a jsou označovány jako „stresory“. Nároky, které jsou vzhledem 
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k individuální odolnosti člověka výrazně reálně i domněle neadekvátní, navozují stres. 
Stres zpravidla subjektivně spojujeme s nespokojeností – distres a určité vnitřní napětí 
spojené s prožívaným nebezpečím však může navozovat i intenzivní spokojenost, jak 
je tomu třeba u adrenalinových sportů (Paulík, 2002). Stres je prvotním následkem celé 
řady negativních reakcí organismu jejichž spouštěčem je negativní emoce. Její důsled-
ky jsou již v organismu znatelné změnou hladiny hormonů v krvi (zejména adrenalin 
a noradrenalin) a vnějšími projevy osobnosti. Negativní reakce organismu (obr. 1) při-
spívá velkou měrou ke ztrátě životní rovnováhy a ke změnám chování člověka (apatie, 
agresivita), které může vést až k patologickým změnám organismu (vnější projevy), 
nebo i ke krizi.

obr. 1: Schéma negativních reakcí organismu

Stres je popisován také ve fyziologické sféře (Cohen, 1978). Člověk se může 
stresu i stresovým situacím bránit pokud je v dobrém zdravotním stavu a je dostatečně 
„silný“.

Stresy nás provázejí celý život a způsobují u mnohých vážná onemocnění, která 
mohou být zpočátku mírného charakteru, později se však přes psychosomatická one-
mocnění přesouvají do vážných nemocí, které mohou ohrožovat i zdraví. Sport a všech-
ny pohybové aktivity sehrávají nezastupitelnou roli nejen v lidském životě ve vztahu 
harmonie a rovnováhy, nýbrž mohou působit i jako fenomén zdraví a psychologické 
podpory (Blahutková et al, 2005). K obraně jsou vytvořeny zvládací – copingové strate-
gie (Lazaurus, 1966). Vždy je však odolnost člověka dána pozitivním postojem k mož-
nému zvládání stresu a stresových situací.

Stres je do jisté míry měřitelný pomocí diagnostických nástrojů, zejména 
v oblasti psychických procesů, většinou se však jedná o subjektivní pocity, je tudíž 
v této oblasti těžko prokazatelný. Z pohledu bio-medicínského však představuje pro 
odborníky závažný problém, který doprovází onemocnění již v jejich počátcích a podílí 
se na horším zdravotním stavu pacientů. Proto je velmi důležité udržovat pozitivní mysl 
i v případě vážných onemocnění. Pokus o spojení pocitové sféry s fyziologickými poci-
ty se objevil v Testu stresu, který veřejnosti předložil po mnoha diskuzích Selye (1993). 
Jeho iniciativu rozvinul pro naše podmínky Křivohlavý (1994) a představil Fyziologic-
ké, emocionální a behaviorální příznaky stresu. Tento test je rozdělen do tří částí (dle 
názvu) a obsahuje celkem 32 položek pro zjišťování míry stresu. Byl standardizován 
pro dospělou populaci.

Je nesporné, že pohybem lze ovlivnit zdravotní stránku našeho organismu, 
pohyb však přispívá také k odbourávání stresů a jeho prostřednictvím lze působit 
i na tvorbu copingových strategií, které v krizových situacích napomáhají člověku 
ke zvládání stresových situací. Tyto skutečnosti lze využívat i ve školním prostředí, 
zejména v hodinách školní tělesné výchovy, která se mimo jiné oblasti zaměřuje také 
na výchovu ke zdraví. Ve školním věku se vytvářejí postoje k životnímu stylu člově-

Negativní emoce stres frustrace anxiozita krize
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ka (Mužík, Krejčí, 1997). Tím škola přímo přispívá ke zdraví dětí a zabezpečuje tak 
jejich kvalitu života.

Výzkumné metody
K tomu, abychom mohli využít uvedený test, bylo zapotřebí jej upravit pro kate-

gorie dětského věku. Proto jsme nejprve provedli úpravu testu pro dvě věkové kategorie 
(dotazníkové šetření u 1.000 dětí na základních školách v ČR – náhodný výběr). Pro 
děti mladšího školního věku byl test zkrácen na 22 položek, pro starší školní věk byl test 
zkrácen na 26 položek. Kategorie zůstaly stejné. V rámci zmíněného výzkumného šet-
ření prováděného Fakultou sportovních studií jsme zjišťovali tělesnou zdatnost, pomocí 
BMI indexu jsme zjišťovali nadváhu a obezitu, zjišťovali volnočasové aktivity u vybra-
ného souboru a potencionální příčiny negativních jevů u vybraného souboru, včetně 
šikany ve škole. Součástí výzkumu bylo i zjišťování výukových metod a používaných 
výukových prostředků ve školní tělesné výchově. Celkem bylo osloveno 650 dětí ze 
tří vybraných základních škol (Blansko, Rajhrad, Šlapanice), z toho 246 dětí mladšího 
školního věku (152 děvčat a 94 chlapců) a 404 dětí staršího školního věku (212 děvčat 
a 198 chlapců). U vybraného souboru byly provedeny motorické testy, měření výšky 
a váhy, dotazníkové šetření volnočasových aktivit, Test stresu a osobnostní dotazník. 
Pro umožnění celého výzkumu jsme požádali o souhlas zákonné zástupce a o spoluprá-
ci ředitele základních škol, učitele a učitele tělesné výchovy. Do výzkumného šetření 
byli zapojeni také studenti v bakalářských i magisterských studijních programech a dílčí 
úkoly pomáhali řešit také studenti doktorského studijního programu. Na výzkumném 
šetření se podílelo celkem 41 osob (včetně statistického zpracování výsledků). Doposud 
jsou výstupy výzkumu pouze u dílčích cílů, v našem sdělení předkládáme výsledky 
z oblasti testování stresu a jeho možných příčin.

Získané výsledky a diskuse 
V oblasti zjišťování míry stresu ve škole jsme dospěli k pozitivním výsledkům, 

lze tedy potvrdit, že některé tiskové zprávy uvádějící obrovskou zátěž ve škole, zejmé-
na na děti v období mladšího školního věku se nezakládají na ověřených výsledcích 
výzkumu. V kategorii mladšího školního věku jsme zjistili, že pouze 29 dětí vykazuje 
symptomy stresu, z toho 15 děvčat a 14 chlapců (obr. 2). U všech dětí, které vykázaly 
symptomy stresu jsme se blíže zajímali o příčiny vzniku – ve dvou případech se projevi-
la reakce na těžkou nemoc v podobě vysokého bodového skóre, které nám potvrdili také 
rodiče. U ostatních případů jsme formou nestrukturovaného fenomenologického inter-
view zjišťovali důvody, které mohli zapříčinit vzniklou situaci. K našemu překvapení 
se na míře stresu značně podílela neuspokojivá rodinná situace (rozvod rodičů), dále 
rozdílné sociální podmínky u dětí a v některých případech také nemoci (obr. 3). Některé 
výsledky, zejména v oblasti fyziologických příčin, poukázaly na probíhající nebo ukon-
čená onemocnění (v jednom případě ukončená onkologická léčba). Při rozhovorech 
s vyučujícími se objevilo i podezření na alkoholismus v rodině nebo na domácí násilí. 
Tyto skutečnosti však nelze prokázat. Spíše se jednalo o subjektivní pocity učitelů, kteří 
potvrdili v několika případech úroveň hladiny stresu, aniž by znali výsledky výzkumu. 
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Po ukončení výzkumného šetření byli učitelé i rodiče seznámeni se získanými výsledky. 
V několika případech se projevila i následná zpětná vazba (žádost rodičů o podporu při 
řešení).

obr. 2: Graf zjištěné míry stresu u dětí mladšího školního věku

obr. 3: Graf příčin zjištěné vyšší stresové hladiny u dětí mladšího školního věku

U dětí staršího školního věku jsme dospěli k velmi podobným závěrům, míra 
stresu ve škole není tak neúnosná, jak je často prezentováno. Pouze 4 děti v této katego-
rii vykazovaly příznaky těžkých nemocí (u jednoho dítěte se následně prokázalo začína-
jící onemocnění cukrovkou). Úroveň stresu byla v této kategorii mírně vyšší, vzhledem 
k počtu oslovených dětí však zůstává na hladině normálního stresu (obr. 4). Děvčata 
vykazovala vyšší procento míry stresu než chlapci (21 děvčat, 17 chlapců). Příčin vzni-
ku stresu je v této kategorii více, jedná se o neúměrné zatížení ze strany rodičů – vysoké 
nároky a požadavky, které vyplývají z vysokých aspirací rodičů vůči svým dětem, často 
jsou však příčinou dětského vzdoru, dále se objevilo velké časové zatížení způsobené 
řadou volnočasových aktivit (některé děti nemají ani jeden den v týdnu volno pro sebe 
a tráví volný čas v zájmových kroužcích a různých organizacích), dále se opět projevila 
sociální nerovnost a neúplnost rodiny. V několika případech jsme objevili náznaky hos-
tilního chování (obr. 5).
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obr. 4: Graf zjištěné míry stresu u dětí staršího školního věku

obr. 5: Graf příčin zjištěné vyšší stresové hladiny u dětí staršího školního věku

Při rozhovorech s vyučujícími i s oslovenými žáky jsme zjišťovali také oblíbe-
nost tělesné výchovy ve škole a podíl sportovně pohybových aktivit na volnočasových 
činnostech dětí. Zjistili jsme, že pohyb kladně přispívá k rozvoji copingových strategií 
při zvládání stresů (nejvíce se objevovalo rčení ... „když jsem ze všeho rozladěný, jdu 
sportovat, ven s kamarády nebo do tělocvičny...“). Učitelé v rozhovorech potvrdili vyšší 
aktivitu dětí při herních činnostech ve školní tělesné výchově a také zařazování netra-
dičních sportovních aktivit do náplně hodin tělesné výchovy – adrenalinové činnos-
ti, např. hry s lanem, psychomotorické hry se zaměřením na individualizaci osobnosti 
a další. Lépe se uplatňují tyto aktivity s menším počtem žáků v tělocvičně, mnohdy jsou 
však žáci z tělesné výchovy osvobozeni nebo omlouváni z výuky rodiči.

Závěry
Z našeho výzkumného šetření vyplývá, že stres ve škole nepatří k základním 

charakteristickým projevům mezi žáky. Příčinou vzniklých stresů nebývá přílišná zátěž 
a zbytečné požadavky, ale spíše ostatní vlivy, například rodinné problémy, nerovnost 

Míra stresu

těžký
patologický

velký

zvýšený

normální

0

5

10

15

20

25

30

%

1

kategorie příčin

Příčiny stresu

soc.podmínky
rodina
nemoc
vysoké nároky
přílišná aktivita
ostatní



74

sociálních podmínek, onemocnění apod. Děvčata se projevují mírně více stresována než 
chlapci. Lze však konstatovat, že úroveň stresu ve škole je normální. 

Sport a pohybové aktivity se výrazně podílejí na odbourávání stresů a mohou 
takto působit i při výuce ve školní tělesné výchově. Důležitý je však individuální pří-
stup učitele a jeho vysoké nasazení ve výuce tělesné výchovy s promyšlenými postupy, 
včetně prvků motivace, většího zapojování aktivity žáků a atraktivnost náplně jednotli-
vých vyučovacích hodin. Všechny tyto prvky společně přispívají k rozvoji individuality 
osobnosti a ke zdraví a kvalitě života.

STRESS IN SCHOOL
Abstract: Contemporary lifestyle in modern society presents a large number 

of factors that determine our quality of life. These factors include the amount of time 
required to manage all our day-to-day tasks, the enormous demands posed by our wor-
king lives, our large number of leisure activities and our family duties. Modern techno-
logy confronts us with many external pressures of various kinds, which result in stress-
ful situations and stresses that can also have a negative effect on our health. These 
factors are frequently present in childhood, and we are beginning to see stress among 
schoolchildren on a broader scale. Using a modifi ed Stress Test (Křivohlavý, 2001) we 
determined the current level of stress among schoolchildren, revealed its cause, and 
looked for ways to alleviate symptoms of stress by means of exercise.

Keywords: children and young people, stress, health, sport and exercise
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STRATEGIE ZVLÁDÁNÍ STRESU 
U STŘEDOŠKOLSKÉ MLÁDEŽE 

Eva URBANOVSKÁ

Abstrakt: Příspěvek přináší informace o zjištěné struktuře strategií zvládání 
stresu adolescenty ve vztahu ke školnímu prostředí na základě aplikace dotazníku 
SVF 78. Jedná se o dílčí výsledky širšího výzkumného šetření, které je zaměřeno na 
mapování vnímání školní zátěže ve vztahu k osobnostním charakteristikám a bylo 
realizováno v roce 2008 na vzorku středoškolské mládeže. Původně je dotazník SVF-
78 určen jako diagnostický nástroj pro dospělou populaci a vztahuje se obecně k situ-
acím, v nichž je jedinec něčím nebo někým poškozen, vnitřně rozrušen nebo vyveden 
z míry. V rámci našeho výzkumu ověřujeme možnost aplikace dotazníku u středoškol-
ské mládeže a strategie jsou vztahovány k stresovým situacím ve školním prostředí. 
Zjištěné údaje o uplatňovaných strategiích zvládání stresu jsou pak analyzovány ve 
vztahu k dalším proměnným. V příspěvku zmiňujeme vztah k věku, pohlaví a typu 
navštěvované střední školy.

Klíčová slova: strategie zvládání stresu, diagnostika, dotazník SVF-78, středo-
školská populace (mládež), školní stresové situace 

Teoretická východiska 
V průběhu celého života se jedinec dostává do situací, které pro něj představují 

určitou větší nebo menší zátěž a způsobují stav, který je označován pojmem stres. 
K vymezení pojmu stres je přistupováno různě (viz např. Lazarus, 1966, 1971, 

Kagan, Levi, 1971, H. Selye, 1982, J. E. Mc Grath, 1970, Hodges a Felling, 1970 a Yung-
man, 1979 aj.). 

Obecně je chápán jako stav, kdy je jedinec v interakci s prostředím vystaven 
takovým nárokům a požadavkům, které vnímá a hodnotí jako zatěžující, ohrožující 
a které není schopen dosavadními obvyklými způsoby činnosti zvládnout (Balcar, 
1983, Mlčák, 1999, Lazarus, Folkman, 1984, Karafová, 2007). Podle Mareše (Čáp, 
Mareš, 2001) se však mezi zátěžové situace zařazují kromě závažných traumatizu-
jících okolností také běžné každodenní starosti a nepříjemnosti, jejichž kumulací je 
jedinec zatěžován. 

Souhlasíme s názory, že samotný stres není možné hodnotit jako jednoznačně 
špatný či dobrý. Úspěšné zvládnutí stresu dokonce napomáhá osobnostnímu rozvoji 
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jedince. To, zda má stres pozitivní, posilující a osobnost rozvíjející účinek, či zda nao-
pak působí destruktivně, nezáleží ani tolik na povaze stresoru samotného, ale na tom, 
jak jedinec sám zatěžující situaci (její příčiny, důsledky a vlastní schopnosti vyrovnat 
se s ní) vyhodnotí a jakým způsobem se s daným stavem vyrovná (Urbanovská, 2008). 
Problém nastává, pokud je intenzita stresu nepřiměřená nebo jedinec situaci nedokáže 
čelit či volí nevhodné strategie k zvládnutí zátěže.

Přes rozmanitost defi nicí je pojmem zvládání (coping) označováno vědomé 
a záměrné úsilí, jež zahrnuje všechny pokusy zvládnout stres, kognitivní nebo beha-
viorální úsilí redukovat působení nadměrně vysokých požadavků zátěžových situací 
(Lazarus, Folkmann, 1984) nebo podle Kohna (1996) a Mareše (Čáp, Mareš, 2001) 
vědomé adaptování na stresor. 

Způsoby, kterými se jedinec vědomě snaží vyrovnat se stresem, jsou označovány 
jako strategie zvládání stresu, copingové strategie. 

W. Janke a G. Erdmannová (2003) rozumí copingovými strategiemi psychické 
pochody, které nastupují při vzniku stresu, aby se dosáhlo jeho zmírnění nebo ukončení. 
Je to určitý druh odpovědi na stres vedoucí k dosažení výchozí psychosomatické úrov-
ně, eventuálně k zamezení větší odchylky od výchozího stavu. Při konstrukci vlastního 
dotazníku (SVF 120, SVF 78) vycházejí Janke a Erdmannová z předpokladu, že způso-
by zpracování stresu jsou natolik uvědomované, že je možné se na ně dotázat. Chápou je 
jako „habituální“ rysy osobnosti, tedy jako relativně stabilní v čase a relativně nezávislé 
na druhu zátěžové situace. Předpokládají rovněž nezávislost na druhu vlastní reakce na 
zátěž a konečně jistou nezávislost na jiných osobnostních charakteristikách.

Je pochopitelné, že uvedené předpoklady mohou vyvolat řadu polemik, zejmé-
na předpoklad nezávislosti na druhu zátěžové situace. Autoři sami uvádějí, že všechny 
předpoklady nejsou dosud ve všech svých implikacích a významech dostatečně objas-
něny (Janke, Erdmannová, 2003, s. 9).    

Polemický je zejména předpoklad situační nezávislosti copingových strategií. 
Na rozdíl např. od Selyeho (1974, 1983), který se domníval, že odpověď organis-
mu je na podnětu nezávislá, mnohé výzkumy a mnozí autoři dokazují právě specifi č-
nost a diference způsobu zpracování stresu v závislosti na stresoru, resp. charakteru 
zátěžové situace (např Rösler a Kühl, 1981, nebo Šolcová, 1992, Koubeková, 2003, 
Medveďová, 2001a). Potvrzuje se nejen závislost na podnětu samotném, ale také na 
tom, jak jej jedinec vnímá, interpretuje, hodnotí, jaký je jeho atribuční styl, jaké má 
osobní zkušenosti, jaká je jeho motivační úroveň (Plevová, 2007; Plevová, Urbanov-
ská, 2008). 

Frankovský (1998, 2003) ve svých výzkumech potvrdil na jedné straně transsitu-
ační (na situaci nezávislé) působení jednotlivých strategií, na druhé straně ale také vliv 
situačního kontextu využívání jednotlivých strategií. 

Z výzkumů a diskusí o situační specifi čnosti či obecnosti strategií zvládání stresu 
mj. vyplývá, že pro její zodpovězení je nutné brát zřetel k vymezení výzkumného pro-
blému. Ukazuje se, že situační konstanta se projevuje více u situací představovaných, 
vybavovaných na základě vzpomínek, nežli u situací reálných (viz Janke, Erdmanno-
vá, 2003, s. 8). Proto se autoři dotazníku SVF 78 domnívají, že je nutné při výzkumu 
copingových strategií respektovat i faktor situační podmíněnosti a že je nutné vymezit 
situační hledisko.    
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Pro účely diagnostiky byly v současnosti vytvořeny četné (většinou multidimen-
zionální) škály. Jejich podoba je determinována právě situačním nebo naopak transsitu-
ačním pojetím charakteru copingových strategií. Situační pojetí reprezentují metodiky 
zjišťující strategie zvládání v kontextu konkrétních popisovaných situací – např. ZS 2 
(Baumgartner, Adamková, 2003) a situační forma dotazníku COPE (Carver, Schreu-
er, Weintraub, 1989). Námi použitý dotazník SVF 78 vychází z transsituačního pojetí, 
stejně jako další známé metodiky na měření dispozičních copingových stylů - např. 
dispoziční forma dotazníku COPE (Carver, Schreuer, Weintraub, 1989), dotazník SPSS 
(Frankovský, 2003), inventář PCI (Greenglass, Schwarzer, Taubert, 1999).

Některé diagnostické metody se zejména v poslední době snaží kombinovat 
dispoziční a situační přístup – například SPNS (r) (Frankovský, Baumgartner, 1997). 
V každém případě jsou oba přístupy prospěšné pro podrobnou analýzu struktury strate-
gií, což je důležité nejen pro vlastní diagnostiku, ale také možnosti intervenčních zásahů 
a pro prevenci.

V rozmanitosti diagnostických nástrojů se odráží různé přístupy ke klasifi kaci 
vymezení způsobů zpracování stresu. Z množství taxonomií je snad nejznámější a nej-
častěji používaná je taxonomie Lazaruse a Folkmanové (1984), rozlišující zvládání zamě-
řené na problém (zvládnutí stresogenní situace) a zvládání zaměřené na emoce (zvlád-
nutí emočního doprovodu, vnitřního distresu). Jiní autoři, například Poon a Lau (1999) 
popisují tři typy zvládání podle zdrojů, jež jsou mobilizovány: plánování řešení problému 
a přehodnocení situace (mobilizace vnitřních zdrojů), hledání sociální opory (mobilizace 
vnějších zdrojů) a vyhnutí se řešení. Endler a Parker (1990) rozlišují zvládání zaměřené 
na úlohu, na emoce a vyhnutí. 

Autoři dotazníku SVF 78 (Janke, Erdmannová, 2003) uvažují o možnosti rozli-
šení strategií zvládání zejména podle druhu na strategie akční a intrapsychické, podle 
jejich zaměření na strategie zaměřené na situaci (stresor) a zaměřené na reakci (stres) 
a podle účinnosti na strategie stres snižující (pozitivní) a strategie stres zvyšující 
(negativní). 

I když není možné vždy spolehlivě určit, zda lze danou strategii zařadit jed-
noznačně mezi pozitivní nebo negativní, přesto je toto hledisko určující při koncepci 
dotazníku, který W. Janke a G. Erdmannová zkonstruovali a jehož českou verzi jsme 
použili v našem výzkumu.

Výzkum 
Cíle výzkumu 

Zmapování copingových strategií je součástí metodiky širšího výzkumného šet-
ření zaměřeného na subjektivní vnímání školních zátěžových situací starších adolescen-
tů ve vztahu k osobnostním charakteristikám.

Na základě aplikace dotazníku SVF 78 chceme zjistit strukturu copingových 
strategií u adolescentů, případné rozdíly v uplatňování strategií z hlediska pohlaví, 
věku, prospěchu a typu školy.  

Chceme ověřit použitelnost dotazníku SVF-78 u středoškolské populace. První 
česká verze dotazníku byla vytvořena a publikována v roce 2003 (Švancara, 2003). 
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Použití této verze dotazníku není podle našich dostupných informací ve výzkumném 
šetření u nás zatím příliš rozšířeno.  

Předpoklady výzkumu 
Očekávali jsme, že:

prokážeme možnost aplikovat dotazník SVF-78 u populace starších adolescentů
se objeví statisticky významné rozdíly vzhledem k pohlaví, přičemž u žen jsme 
očekávali četnější výskyt strategie potřeby sociální opory
se prokáže vzájemná závislost mezi preferencí copingových strategií a faktory 
věku, prospěchu a typu školy 

Metodologický postup
Metoda

Ve výzkumném šetření byla použita první česká verze dotazníku Strategie zvlá-
dání stresu SVF-78, autorů W. Janke a G. Erdmannové, v překladu a úpravě J. Švancary 
(Janke, Erdmannová, 2003). Dotazník SVF-78 představuje zkrácenou verzi původní-
ho dotazníku SVF 120. Ve zkrácené verzi bylo ponecháno 13 původních škál: Pod-
hodnocení, Odmítání viny, Odklon, Náhradní uspokojení, Kontrola situace, Kontrola 
reakcí, Pozitivní sebeinstrukce, Potřeba sociální opory, Vyhýbání se, Úniková tenden-
ce, Perseverace, Rezignace, Sebeobviňování. Vyhodnocení podle sekundárních hodnot 
umožňuje dále zjistit celkové skóre pozitivní strategie (POZ), vedoucí k redukci stresu, 
a negativní strategie (NEG), vedoucí k zesílení stresu. V rámci celkové pozitivní stra-
tegie jsou rozlišovány dílčí strategie: Strategie podhodnocení a devalvace viny (POZ 
1), Strategie odklonu (POZ 2) a Strategie kontroly (POZ 3). Strategie Potřeba sociál-
ní opory a Vyhýbání se nejsou začleněny do těchto skupin, jsou singulární a vyžadují 
samostatnou interpretaci. 

Dotazník představuje vhodný nástroj pro výzkum i individuální diagnostiku 
ovládacích strategií. Zahrnuje široký okruh zvládacích strategií a tak umožňuje zazna-
menat rozmanitost způsobů, které jedinec při zpracování a zvládání zátěžových situací 
uplatňuje (Švancara, 2003). 

Získaná data jsme podrobili statistické analýze na základě použití Mann-Whitne-
yova U-testu, t-testu, Pearsonova koefi cientu korelace a analýzy rozptylu AR s porovná-
váním průměrných hodnot Tuckeyho metodou HSD pro nestejný počet ve skupinách. 

Statistické výpočty byly provedeny v Centru výpočetní techniky UP Olomouc.

Charakteristika výzkumného souboru 
Výzkum byl realizován na jaře roku 2008 na sedmi středních odborných školách 

a gymnáziích moravského regionu. Účastnilo se ho celkem 619 studentů 1. a 3. ročníků 
ve věku 15–20 let, věkový průměr byl 16,87 let. Z toho bylo 257 chlapců a 362 dívek, 
301 studentů gymnázií a 318 studentů středních odborných škol různého zaměření. 

–
–

–
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Výsledky výzkumu a jejich diskuse
Struktura uplatňovaných copingových strategií 

Na základě vyhodnocení a statistického zpracování (viz tabulka 1) jsme zjis-
tili, že v rámci celého zkoumaného vzorku jsou nejčastěji uplatňovanými strategie 
kontroly (POZ 3). Je to celkem pozitivní zjištění, vzhledem k tomu, že zahrnují kon-
struktivní snahy po zvládání/kontrole a kompetenci. Nejčastěji studenti volí pozitiv-
ní sebeinstrukci (přisuzovat si kompetenci a dodávat si odvahu) a kontrolu reakcí 
(nedovolit, aby došlo ke vzrušení, případně snaha mu čelit). Ze strategií kontroly je 
méně častá strategie kontroly situace. Domníváme se, že tato skutečnost odpovídá 
hodnocení ovlivnitelnosti vnějších okolností a reálným možnostem studentů zátěžové 
situace ovlivnit.

Dalšími nejčastěji aplikovanými strategiemi jsou strategie vyhýbání a potře-
ba sociální opory, ačkoliv jsou v metodice SVF 78 označovány jako zřídka se vysky-
tující. Strategie vyhnutí zahrnuje záměr a snahu vyhnout se zátěži a zamezit další 
konfrontaci s podobnou situací. Strategie potřeby sociální opory naznačuje tendenci 
navázat kontakt s druhými, aby jedinec získal podporu při řešení problému, a to jak ve 
formě pohovoru, tak ve formě přímé konkrétní pomoci. Obě strategie mohou zname-
nat na jedné straně pozitivní, na druhé straně negativní způsob zpracování. Záleží na 
kontextu dané situace (například nemožnost danou situaci vlastními silami nikterak 
ovlivnit) i celkového individuálního profi lu copingových strategií.

Jako nejméně časté se ukázaly naopak negativní strategie (NEG). V rámci 
skupiny negativních strategií byla absolutně nejméně uplatňována strategie rezigna-
ce. Je možné usuzovat, že mladí lidé ji tedy považují za nejméně vhodnou a nejmé-
ně účelnou. Jde o vzdávání se snahy o zdolání situace s pocity bezmoci a beznaděje 
ve vztahu k zátěžové situaci. Z negativních strategií se relativně často objevovala 
perseverace jako prodloužené přemítání a neschopnost se myšlenkově odpoutat od 
prožívaných zátěží.

Zjištěnou strukturu četnosti aplikace copingových strategií jsme porovna-
li s výsledky publikovanými v Příručce k dotazníku SVF 78 (Janke, Erdmannová, 
2003), konkrétně s průměrnými skóre respondentů věkové kategorie 20–34 let (dotazník 
SVF 78 vzhledem k cílové skupině dospělé populace nebyl standardizován pro kategorii 
adolescentů).

Přestože si uvědomujeme specifi čnosti jednotlivých věkových kategorií i odliš-
nost kulturního prostředí, chceme zmínit některé skutečnosti, které naše srovnání 
naznačilo. U všech srovnávaných skupin (muži a ženy obou věkových kategorií) byly 
nejčastěji voleny strategie POZ3, tedy strategie kontroly, nejméně časté byly u obou 
věkových kategorií žen strategie podhodnocení a devalvace viny (POZ1), u mužů 
negativní strategie (NEG) (viz Graf 1). Na rozdíl od našeho souboru jsme v kategorii 
dospělých (20–34 let) zaznamenali u obou pohlaví četnější aplikaci strategií kontroly, 
potřeby sociální opory, ale i negativních strategií jako celku (NEG). 
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Celý soubor Muži (N=257) Ženy (N=362)

Průměr Sm. 
odch. Průměr Sm. 

odch. Průměr Sm. 
odch.

POZ 1
1 Podhodnocení 11,22 4,46 12,56 3,96 10,27 4,56

2 Odmítání viny 10,91 3,68 11,25 3,78 10,67 3,59

POZ 2
3 Odklon 13,17 3,67 12,31 3,69 13,77 3,54

4 Náhradní uspokojení 12,56 4,65 11,68 4,40 13,18 4,73

POZ 3

5 Kontrola situace 13,73 4,25 13,66 4,49 13,78 4,08

6 Kontrola reakcí 14,17 3,87 14,08 3,95 14,24 3,82

7 Poz. sebeinstrukce 14,24 4,38 14,15 4,40 14,31 4,37

8 Potřeba soc. opory 13,48 5,44 11,82 4,95 14,66 5,46

9 Vyhýbání se 14,01 4,74 13,04 4,64 14,69 4,70

NEG

10 Úniková tendence 10,59 4,36 9,32 3,82 11,50 4,49

11 Perseverace 12,86 5,83 11,40 5,57 13,90 5,79

12 Rezignace 9,33 4,34 8,42 4,03 9,98 4,45

13 Sebeobviňování 10,76 5,04 9,72 4,82 11,50 5,07

Pozitivní strategie  (POZ) 12,86 2,69 12,81 2,70 12,89 2,69

Strategie podhodnocení a devalvace viny (POZ 1) 11,07 3,40 11,91 3,19 10,47 3,41

Strategie odklonu  (POZ 2) 12,86 3,54 12,00 3,47 13,48 3,45

Strategie kontroly  (POZ 3) 14,05 3,56 13,96 3,70 14,11 3,46

Negativní strategie (NEG) 10,89 4,05 9,71 3,66 11,72 4,11

Tabulka 1: Průměrné hodnoty a směrodatné odchylky testových oblastí SVF 78 u adolescentů (15–20 let)

Graf 1: Srovnání průměrného skóre adolescentů se standardizačním vzorkem 
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U obou pohlaví se jedná o posun v četnostech ve stejném směru a u stejných 
strategií, proto si dovolujeme zvažovat vliv věku. Jak náš výzkum naznačuje, v období 
přechodu od adolescence k dospělosti dochází k posílení strategií kontroly, strategií 
potřeby sociální opory, ale i některých negativních strategií. Statisticky významná kore-
lace mezi strategií kontroly a věku byla potvrzena i v rámci našeho vzorku a bude dále 
analyzována a interpretována. 

Souvislost strategií potřeby sociální opory s věkem naznačil například 
D. P. Valentiner (1994). Uvádí, že vyhledávání sociální opory narůstá do 13. roku 
věku, potom následuje prudký pokles. U chlapců se setkáváme s jejím odmítáním. Je 
pravděpodobné, že v dalším období pak dochází znovu k docenění významu sociál-
ních vazeb a jedinec začíná sociální oporu opět častěji vyhledávat. 

Ve srovnání s naším souborem vzrostla také četnost některých negativních stra-
tegií - konkrétně výrazně strategie perseverace (nedokázat se od problému myšlenkově 
odpoutat) a sebeobviňování. Naopak se v období mladší dospělosti (20–34 let) snížila 
četnost strategií rezignace, úniku i strategie „vyhýbání se“ (tj. vyhýbání se řešení pro-
blémů). U strategie vyhýbání se je naznačen z hlediska věku zajímavý vývoj. V našem 
výzkumném vzorku (15–20 let) patřila k nejčastěji voleným strategiím, statisticky byla 
prokázána záporná korelace s věkem (tj. s narůstajícím věkem dochází ke snížení čet-
nosti jejího uplatňování). U skupiny dospělých (20–34 let) v rámci standardizačního 
vzorku (Janke, Erdmannová, 2003) je výskyt této strategie vyhýbání se nejnižší, ve vyš-
ších věkových kategoriích pak dochází opět k nárůstu. Zda je opravdu možné uvažovat 
o tomto „konkávním“ vývojovém trendu uplatňování strategie vyhnutí, to by musel ově-
řit nový, nejlépe longitudinální výzkum. 

Námi zjištěná struktura copingových strategií do určité míry koresponduje s údaji 
z dalších výzkumů. Například Frankovský (2003) zjistil, že ve skupině dospělých (průměr-
ný věk 22,7 let) byla ze tří předložených copingových strategií nejčastěji uplatňována strate-
gie samostatného řešení, pak strategie hledání pomoci a opory a na třetím místě se umístila 
strategie vyhýbání se. Pokud připustíme jistou podobnost strategií kontroly a samostatného 
řešení, pak je zjištění preference aktivních, konstruktivních strategií ve shodě s výsledky 
našeho výzkumu. Odlišné je ale naše zjištění preference strategií vyhýbání se před potřebou 
sociální opory. Vzhledem k tomu, že ve výzkumu Frankovského (2003) i u standardizační-
ho vzorku (Janke, Erdmannová, 2003) převažuje preference sociální opory nad vyhýbáním 
se, domníváme se, že tuto odlišnost můžeme vysvětlit působením faktoru věku a méně 
častým vyhledáváním (či dokonce odmítáním) sociální opory adolescenty.

Genderové rozdíly  
Uvnitř našeho výzkumného vzorku jsme zjistili výrazné genderové rozdíly v prefe-

renci jednotlivých způsobů zvládání stresové situace. Kromě pozitivních strategií kontroly, 
které obě genderové skupiny preferují bez rozdílu, byly u všech ostatních strategií potvr-
zeny statisticky významné rozdíly na hladině významnosti 0,05 (viz tabulka 2). Z tabulky 
vyplývá, že muži volí častěji strategie podhodnocení a devalvace viny (POZ 1), tj. snižují 
závažnost stresoru, prožívání stresu či stresové reakce a odmítají nést vlastní odpovědnost 
za zátěž. Ženy naopak volí častěji strategie odklonu včetně náhradního uspokojení (POZ 2), 
sociální opory, vyhýbání, ale i všechny negativní strategie (NEG). 
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Vliv pohlaví na preferenci copingových strategií je všeobecně výzkumně potvr-
zována. Námi zjištěná častější preference strategií sociální opory u dívek korespon-
duje s výsledky mnoha dalších výzkumů (Karafová, 2007; Medveďová, 2001a, 2004; 
Koubeková, 2000; Janke, Erdmannová, 2003). I další námi nalezené genderové rozdíly 
(POZ 2, NEG, vyhýbání) jsou ve shodě s výsledky dosaženými u standardizačního vzor-
ku (Janke, Erdmannová, 2003). Je však zajímavé, že jiné výzkumy potvrzují spíše vyšší 
podíl aktivních (konstruktivních) zvládacích strategií u dívek, a naopak častější výskyt 
strategií vyhýbání se u chlapců (více se distancují, odstupují od problému) (viz např. 
Medveďová, 2003; Wills et al., 2001; Karafová, 2007). 

Tabulka 2: Genderové rozdíly v preferenci copingových strategií
Legenda: SVF 1- Podhodnocení, SVF 2 – Odmítání viny, SVF 3 – Odklon, SVF 4 – Náhradní uspokojení, 
SVF 5 – Kontrola situace, SVF 6 - Kontrola reakcí, SVF 7 – Pozitivní sebeinstrukce, SVF 8 – Potřeba sociální 
opory, SVF 9 – Vyhýbání se, SVF 10 – Úniková tendence, SVF 11 – Perseverace, SVF 12 – Rezignace, SVF 
13 – Sebeobviňování, POZ – Pozitivní strategie, POZ1 – Strategie podhodnocení a devalvace viny, POZ2 
– Strategie odklonu, POZ 3 – Strategie kontroly, NEG – Negativní strategie 

Domníváme se, že odlišnosti našich výsledků od zjištění zmíněných výzku-
mů mohou být způsobeny strukturou zkoumaného vzorku na straně jedné, a odliš-
ností použité metodiky na straně druhé. Vzhledem k tomu, že naše výsledky kore-
spondují s výzkumem provedeným stejnou metodikou (Janke, Erdmannová, 2003) 
a že se výzkumně potvrzuje determinace preference strategií specifi čností situace, 
lze odlišnost našich výsledků vysvětlovat právě všeobecným zaměřením dotazníku 
SVF 78.

 Mann-Whitneyův U test (studenti)
Dle proměn. Pohlaví

Označené testy jsou významné na hladině p <,05000

Proměnná
Sčt poř.

Z
Sčt poř.

M
U Z Úroveň p Z

upravené
Úroveň p N platn.

Z
N platn.

M
SVF 1
SVF 2
SVF 3
SVF 4
SVF 5
SVF 6
SVF 7
SVF 8
SVF 9
SVF 10
SVF 11
SVF 12
SVF 13
POZ
POZ1
POZ2
POZ3
NEG

97598,0 94292,00 31895,00 -6,66931 0,000000 -6,68748 0,000000 362 257
107424,5 84465,50 41721,50 -2,18730 0,028722 -2,19783 0,027962 362 257
123124,0 68766,00 35613,00 4,97347 0,000001 4,99295 0,000001 362 257
120797,5 71092,50 37939,50 3,91232 0,000091 3,92275 0,000088 362 257
113199,5 78690,50 45537,50 0,44676 0,655046 0,44806 0,654112 362 257
113488,0 78402,00 45249,00 0,57835 0,563026 0,58048 0,561593 362 257
113210,0 78680,00 45527,00 0,45155 0,651591 0,45291 0,650611 362 257
127320,5 64569,50 31416,50 6,88756 0,000000 6,89868 0,000000 362 257
121467,5 70422,50 37269,50 4,21792 0,000025 4,22762 0,000024 362 257
125648,0 66242,00 33089,00 6,12471 0,000000 6,14134 0,000000 362 257
123476,0 68414,00 35261,00 5,13403 0,000000 5,14068 0,000000 362 257
121488,5 70401,50 37248,50 4,22750 0,000024 4,23830 0,000023 362 257
121863,0 70027,00 36874,00 4,39831 0,000011 4,40695 0,000010 362 257
112153,0 79737,00 46450,00 -0,03056 0,975621 -0,03057 0,975615 362 257
99914,5 91975,50 34211,50 -5,61272 0,000000 -5,61974 0,000000 362 257

123576,0 68314,00 35161,00 5,17964 0,000000 5,18512 0,000000 362 257
112899,0 78991,00 45838,00 0,30970 0,756788 0,30987 0,756657 362 257
125212,0 66678,00 33525,00 5,92584 0,000000 5,92731 0,000000 362 257
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Vliv proměnných věk a prospěch

Souvislost zjištěných výsledků s proměnnými věk a prospěch v matematice 
a českém jazyce byl zjišťován na základě výpočtů pomocí Pearsonova koefi cientu 
korelace. Korelace byly zjištěny u celého souboru a u skupiny mužů. U skupiny žen 
se žádná korelace nepotvrdila (viz tabulka 5). 

Proměnná věk pozitivně koreluje se strategiemi kontroly situace. Se vzrůstajícím 
věkem tedy studenti častěji zvládají stresové situace na základě kontroly situace. V souvis-
losti s tím se přirozeně potvrdila záporná korelace věku a četnosti strategií vyhýbání se. To 
znamená, že s narůstajícím věkem ubývá zvládání na základě vyhýbání se. Starší jedinci 
mají menší tendence vyhnout se situaci a snaží se častěji získat kontrolu nad situací. 

KORELACE STUDENTI CELKEM STUDENTI MUŽI
Proměnná VĚK ČJ M VĚK ČJ M
Podhodnocení -,0379 ,0703 ,0238 -,0044 ,0103 -,0730
 p=,349 p=,091 p=,566 p=,944 p=,873 p=,255
Odmítání viny ,0244 -,0253 -,0064 ,0365 -,0727 -,0753
 p=,547 p=, 543 p=, 877 p=,562 p=,258 p=,240
Odklon -,0469 -,0798 -,0677 -,0579 -,0674 -,1118
 p=,247 p=,055 p=,102 p=,357 p=,294 p=,081
Náhr. uspokojení ,0551  ,0122 ,0039 ,0717 ,0619 -,0060

p=,173 p=, 769 p=, 925 p=,254 p=,336 p=,925
Kontrola situace ,0820 -,0647 -,0045 ,1233 -,1579 -,0590
 p=, 043 p=, 119 p=, 914 p=,049 p=,014 p=,358
Kontrola reakcí -,0172 -,1285 -,0725 ,0388 -,2367 -,1490 
 p=,670 p=,002 p=,080 p=,537 p=,000 p=,020
Poz. sebeinstrukce ,0039 -,0910 ,0079 ,0635 -,1883 -,0685
 p=,923 p=,028 p=,849 p=,313 p=,003 p=,285
Potř. sociální opory ,0695 -,1232 -,0413 ,0387 -,1569 -,0335
 p=,086 p=,003 p=,320 p=,539 0 p=,602
Vyhýbání se -,0888 -,0770 -,0446 -,1062 -,1050 -,0576
 p=,028 p=, 064 p=,282 p=,090 p=,102 p=,369
Úniková tendence -,0236 -,0200 ,0069 -,0087 -,0090 -,0116
 p=,560 p=,631 p=,867 p=,890 p=,888 p=,857
Perseverace ,0613 -,1139 -,0720 ,0961 -,1074 -,0657
 p=, 130 p=, 006 p=, 082 p=,126 p=,094 p=,306
Rezignace -,0742 ,0550 ,0245 -,1038 ,0806 ,0788
 p=, 067 p=, 186 p=, 555 p=,098 p=,209 p=,219
Sebeobviňování ,0125 ,0089 ,0097 -,0129 -,0449 -,0443
 p=,758 p=,831 p=,815 p=,838 p=,485 p=,490
POZ ,0160 -,0631 -,0220 ,0637 -,1415 -,1142
 p=,692 p=,129 p=,597 p=,311 p=,027 p=,074
POZ1 -,0117 ,0325 ,0122 ,0188 -,0366 -,0899
 p=,772 p=,434 p=,769 p=,765 p=,570 p=,161
POZ2 ,0118 -,0336 -,0327 ,0143 ,0031 -,0636
 p=,771 p=,420 p=,431 p=,820 p=,961 p=,322
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POZ3 ,0280 -,1097 -,0249 ,0889 -,2222 -,1039
 p=,489 p=,008 p=,549 p=,157 0 p=,105
NEG -,0003 -,0286 -,0143 ,0017 -,0355 -,0208
 p=,994 p=,491 p=,730 p=,979 p=,581 p=,746

Tabulka 5: Korelace preference copingových strategií s proměnnými věk a prospěch

Námi nalezená korelace s proměnnou věk je ve shodě s předpokladem vlivu uče-
ní na zvládací dovednosti. S narůstajícími zkušenostmi, vědomostmi i kompetencemi je 
jedinec schopen stále ve větší míře analyzovat danou situaci a aktivně do ní zasahovat. 
Nemá tudíž tak často potřebu vyhýbat se dané situaci. Předpokládá se a na základě 
výzkumných ověření se ukazuje, že pro naše schopnosti snášet stres a umět je zvládnout 
je mimořádně důležité mít kontrolu nad vývojem událostí a moci ovlivňovat významné 
složky působícího prostředí (Kebza, 2005). 

Prospěch v českém jazyce koreloval záporně se strategiemi kontroly, potřebou 
sociální opory a perseverace. Tyto korelace jsou platné pro celý soubor a pro skupinu 
mužů zvlášť. 

Čím lepší známku studenti uváděli, tím častěji uplatňovali strategie kontroly 
(POZ3), jež jsou obecně považovány za konstruktivní způsoby zvládání stresu. Vypo-
vídá to o častěji uplatňovaných strategiích kontroly reakcí, tedy větší snaze nenechat 
se vyvést z míry, nedopustit, aby došlo ke vzrušení, případně snaze tomuto vzrušení 
čelit. Dále o snaze získat kontrolu nad situací, tedy analyzovat ji, plánovat opatření ke 
zlepšení stavu a aktivně do situace zasahovat. Výrazněji se také projevovala tendence 
k sebepovzbuzování, posilování sebedůvěry. Všechny tyto způsoby jsou zvláště účelné 
v situacích, v nichž jde o podávání výkonu. Potvrzení korelace s prospěchem se tedy 
zdá opodstatněné. 

Studenti s lepším prospěchem častěji vyhledávali sociální oporu. Pozitivní vliv 
sociální opory na prospěch je možné vidět v pomoci analyzovat situaci, hledat adekvátní 
řešení a postupy zvládání, v možnosti konfrontovat názory, v poskytování důležitých 
informací apod. 

Zajímavé je zjištění záporné korelace prospěchu v českém jazyce se strategií 
perseverace, která je zařazena mezi negativní strategie (strategie stres zvyšující). Tato 
skutečnost svědčí o tom, že čím častěji se studenti nemohli zbavit myšlenek na danou 
zátěžovou situaci, čím víc o ní přemítali, tím lepšího prospěchu v českém jazyce dosaho-
vali. Pro interpretaci se nabízí úvaha o posilujícím účinku delšího přemítání na výkono-
vou motivaci nebo na hloubku analýzy situace. Tyto souvislosti by musely být ověřeny. 
V každém případě zjištěná skutečnost svědčí o tom, že není možné strategii perseverace 
hodnotit jednoznačně jako negativní. V určitém smyslu a v určitých případech samo-
zřejmě může vést k nadměrnému prodlužování zátěžové situace a tím zesilování stresu, 
na druhé straně se v jistém smyslu může projevit i její pozitivní účinek. Potvrzuje se 
tedy předpoklad autorů dotazníku SVF 78, že jednotlivé strategie není možné jedno-
značně označit za negativní či pozitivní – je nutné je vždy posuzovat v kontextu situace 
a osobnosti jedince vystaveného stresu (Janke, Erdmannová, 2003).    

Záporná korelace byla potvrzena rovněž mezi prospěchem v matematice, ale 
pouze se strategiemi kontroly reakcí, navíc jen ve skupině mužů. Prospěch v matemati-
ce tedy pravděpodobně nesouvisí tolik s preferovanými copingovými strategiemi jako 
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prospěch v ČJ. Můžeme však usuzovat, že schopnost zachovat klidnou mysl je efektivní 
zvláště pro řešení matematických problémů a početních příkladů. Zdá se tedy, že ze 
sledovaných copingových strategií se na prospěchu v matematice může významně pozi-
tivně podílet právě snaha o regulaci emocí.

Rozdíly vzhledem k typu školy
Rozdíly v preferenci copingových strategií z hlediska typu navštěvované 

střední školy nebyly již tak výrazné jako rozdíly genderové (viz tabulka 3). Sta-
tisticky významné rozdíly se potvrdily pouze ve třech strategiích u celého vzorku 
a ve skupině žen. U skupiny mužů se vliv této proměnné neprokázal. Z tabulky 
vyplývá, že studenti středních odborných škol volí častěji než studenti gymnázií 
strategie podhodnocení, což svědčí o tendenci podhodnocovat vlastní reakce ve 
srovnání s jinými nebo je hodnotit příznivěji. Naopak méně často volí strategie úni-
ku a perseverace. To znamená, že ve srovnání s gymnazisty mají studenti středních 
odborných škol menší rezignační tendenci unikat ze zátěžové situace, zároveň však 
o ní tak dlouho nepřemítají. 

Pro interpretaci se nabízí úvahy o specifi ce odborného a všeobecného zaměření 
studia, rozdílech ve zvládnutelnosti, či ovlivnitelnosti zátěžových situací na různých 
typech středních škol. Na druhé straně můžeme zvažovat specifi ka osobnostních rysů 
jedinců, kteří volí všeobecné nebo odborné vzdělání. Osobnostní charakteristiky vzhle-
dem k typu navštěvované střední školy ani souvislosti výsledků SVF s osobnostními 
charakteristikami ani míra vnímané zátěže nebyly prozatím v této etapě zpracování ana-
lyzovány. 

Analýza rozptylu a následně Tuckeyova metoda HSD ukázaly také dílčí rozdíly 
mezi jednotlivými školami. Zmapování, interpretace a analýza těchto rozdílů je přínos-
ná především pro konkrétní školy zúčastněné na výzkumu, ve vztahu k zkoumaným 
studentům a v kontextu klimatu školy. O výsledcích výzkumu budou všechny školy 
zevrubně informovány. Na tomto místě se však podrobnou analýzou rozdílů nebudeme 
zabývat, nepovažujeme to za účelné.

Při pohledu na strukturu zkoumaného souboru je evidentní, že některé signifi -
kantní rozdíly byly způsobeny genderovým složením skupiny studentů na jednotlivých 
školách. V žádném případě se ale rozdíly mezi jednotlivými školami netýkaly žádné ze 
strategií kontroly (POZ 3). Dá se tedy říci, že tendence kontrolovat a regulovat situaci 
a své reakce není u našeho souboru ovlivněna ani pohlavím ani školou, na níž jedinec 
studuje.
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Tabulka 3: Rozdíly v preferenci copingových strategií z hlediska typu školy: gymnázia a střední odborné 
školy (celý soubor)
Legenda: SVF 1- Podhodnocení, SVF 2 – Odmítání viny, SVF 3 – Odklon, SVF 4 – Náhradní uspokojení, 
SVF 5 – Kontrola situace, SVF 6 - Kontrola reakcí, SVF 7 – Pozitivní sebinstrukce, SVF 8 – Potřeba sociální 
opory, SVF 9 – Vyhýbání se, SVF 10 – Úniková tendence, SVF 11 – Perseverace, SVF 12 – Rezignace, SVF 
13 – Sebeobviňování, POZ – Pozitivní strategie, POZ1 – Strategie podhodnocení a devalvace viny, POZ2 
– Strategie odklonu, POZ 3 – Strategie kontroly, NEG – Negativní strategie 

Závěry
V rámci našeho výzkumu se podařilo ověřit využitelnost dotazníku strategií zvlá-

dání stresu SVF 78 pro populaci starších adolescentů. Námi zjištěná struktura copingo-
vých strategií koresponduje do značné míry s výsledky zjištěnými u standardizačního 
vzorku. 

Na základě první analýzy výsledků se potvrdily výrazné signifi kantní rozdíly 
v preferenci copingových strategií z hlediska pohlaví a některé rozdíly vzhledem k typu 
střední školy. Kromě pozitivních strategií kontroly, které obě genderové skupiny prefe-
rují bez rozdílu, byly u všech ostatních strategií potvrzeny statisticky významné rozdíly. 
Muži volí častěji strategie podhodnocení a devalvace viny, ženy naopak volí častěji 
strategie odklonu, sociální opory, vyhýbání, ale i všechny negativní strategie. Studenti 
středních odborných škol volí častěji než studenti gymnázií strategie podhodnocení, 
naopak méně často volí strategie úniku a perseverace.

Podařilo se zjistit některé korelace mezi uplatňovanými copingovými strategiemi 
a proměnnými věk a prospěch v českém jazyce a matematice. Ukazuje se, že s narůstají-
cím věkem studenti častěji využívají konstruktivních strategií kontroly situace a méně se 
orientují na zvládání vyhýbáním. Potvrdila se záporná korelace prospěchu se strategie-
mi kontroly, potřebou sociální opory a perseverace. Uvedené korelace nebyly potvrzeny 
pro skupinu žen zvlášť.

 Mann-Whitneyův U test (studenti)
Dle proměn. typ_šk
Označené testy jsou významné na hladině p <,05000

Proměnná
Sčt poř.

G
Sčt poř.

jiné
U Z Úroveň p Z

upravené
Úroveň p N platn.

G
N platn.

jiné
SVF 1
SVF 2
SVF 3
SVF 4
SVF 5
SVF 6
SVF 7
SVF 8
SVF 9
SVF 10
SVF 11
SVF 12
SVF 13
POZ
POZ1
POZ2
POZ3
NEG

86365,50 105524,5 40914,50 -3,12276 0,001792 -3,13127 0,001741 301 318
90947,00 100943,0 45496,00 -1,06258 0,287973 -1,06770 0,285658 301 318
95164,00 96726,0 46005,00 0,83370 0,404453 0,83696 0,402615 301 318
91138,50 100751,5 45687,50 -0,97647 0,328834 -0,97907 0,327546 301 318
95232,50 96657,5 45936,50 0,86450 0,387315 0,86700 0,385942 301 318
93534,00 98356,0 47635,00 0,10073 0,919767 0,10110 0,919474 301 318
92473,50 99416,5 47022,50 -0,37615 0,706804 -0,37729 0,705962 301 318
96894,00 94996,0 44275,00 1,61163 0,107043 1,61423 0,106477 301 318
95074,50 96815,5 46094,50 0,79345 0,427516 0,79528 0,426454 301 318
98253,00 93637,0 42916,00 2,22274 0,026234 2,22878 0,025830 301 318
99317,50 92572,5 41851,50 2,70142 0,006905 2,70492 0,006832 301 318
92103,00 99787,0 46652,00 -0,54276 0,587298 -0,54414 0,586343 301 318
93681,50 98208,5 47487,50 0,16705 0,867328 0,16738 0,867070 301 318
91406,00 100484,0 45955,00 -0,85618 0,391899 -0,85637 0,391793 301 318
87007,00 104883,0 41556,00 -2,83430 0,004593 -2,83784 0,004542 301 318
92857,00 99033,0 47406,00 -0,20370 0,838586 -0,20392 0,838418 301 318
93900,50 97989,5 47268,50 0,26553 0,790599 0,26568 0,790485 301 318
96525,00 95365,0 44644,00 1,44570 0,148262 1,44606 0,148161 301 318
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Pro obsáhlejší interpretaci výsledků budou analyzovány souvislosti s vníma-
nou mírou školní zátěže a některými osobnostními charakteristikami, které představují 
významné faktory způsobu zvládání. 

COPING STRATEGIES IN HIGH SCHOOL PUPILS 
Abstract: This paper brings information about discovered structure of coping 

strategies in adolescents in relation to school environment based on the application of 
SVF-78 questionnaire. There are mentioned partial results of wider research concerned 
with mapping of school strain perception in relation to personal characteristics. This 
research has been performed during spring 2008 at sample of high school pupils at 
age 15–20. Questionnaire SVF-78 is originally determined as diagnostic tool for adult 
population and it is linked to situations, where subject is disadvantaged by somebody 
or by something, is upset or discountenanced. Within our research we check possibility 
to apply this questionnaire to adolescents at age 15–20, whereas strategies are related to 
stress situations in the school environment. Resulting data regarding coping strategies 
are then analyzed in relation to other variables. We mention in our paper relationship to 
age, gender and type of school.

Keywords: voping strategy, diagnostics, SVF-78 questionnaire, high school stu-
dents, school stress situations
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JAK TRÁVÍ VOLNÝ ČAS PATNÁCTILETÍ 
ADOLESCENTI – RESPONDENTI STUDIE 

ELSPAC1

Jana ŘEHULKOVÁ

Abstrakt: V našem příspěvku se zabýváme problematikou využívání volného 
času, zejména volnočasovými aktivitami, jejich charakteristikou, strukturou a jejich 
vývojem vzhledem k věku respondenta. Data byla získána v rámci mezinárodního pro-
jektu ELSPAC. Při analýze volnočasových aktivit docházíme k závěrům, že v průběhu 
osobnostního vývoje jedince dochází nejen ke strukturálním změnám v oblasti zájmů, 
ale také ke změnám v organizaci volného času. V 15 letech převládají činnosti, které si 
adolescenti organizují individuálně a jsou již málo závislé na rodičích a škole.

Klíčová slova: adolescence, volnočasové aktivity, volný čas, škola

Volný čas je předmětem zájmu řady psychologických, pedagogických a sociál-
ních profesí. Hofbauer (2004) defi nuje volný čas jako dobu, kdy člověk nevykonává čin-
nost pod tlakem závazků, jež vyplývají z jeho sociálních rolí. Volný čas je také možno 
chápat jako dobu, kdy si své činnosti můžeme svobodně vybrat, děláme je dobrovolně 
a rádi, přinášejí nám pocit uspokojení a uvolnění (Pávková et al., 2002).

Volný čas dětí a mládeže přitahuje zvláště v poslední době mimořádnou pozor-
nost, neboť, jak uvádí Hájek et al. (2008), znamená pro ně dlouhodobou perspektivu 
života a výchovy, způsob i šanci na jejich rozvoj a seberealizaci.

Způsob využívání volného času u adolescentů je značně ovlivněn sociálním 
prostředím. Zvlášť silný je vliv rodiny, party, vrstevníků. Právě v období adolescen-
ce dochází obecně ke změnám řízení volného času, který postupuje od rodiny k vrs-
tevníkům a měl by končit uplatňováním prvků sebevýchovy. Rodiče mohou sloužit 
svým dětem jako vzory, buď pozitivní, nebo negativní. Rodiny, které neplní dobře svoji 
výchovnou funkci, se většinou málo starají, jak děti tráví svůj volný čas. Školy, střediska 
volného času, výchovná zařízení i další subjekty mají možnost tento nedostatek kom-
penzovat. Pokud se to nepodaří, dítě se může dostat do vlivu nežádoucí skupiny vrs-
tevníků (agresivita, vandalismus, alkohol nebo jiné drogy). V období dospívání narůstá 
význam vrstevnických skupin, které často postrádají dostatečné nabídky pro využívání 
1 Tato studie byla zpracována v rámci výzkumného záměru FSS MU: MSM0021622406 „Psychologické 
a sociální charakteristiky dětí, mládeže a rodiny, vývoj osobnosti v době proměn moderní společnosti“ (prof. 
PhDr. Petr Macek, CSc., hlavní řešitel).
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volného času, jež by byla dostupná a atraktivní i dětem z podnětného, ale i sociálně 
slabšího prostředí a jedincům s průměrnými i podprůměrnými schopnostmi.

Volný čas plní funkci výchovnou, zdravotní, sociální. Přispívá k utváření 
mezilidských vztahů, pomáhá tyto vztahy upevňovat, rozvíjí schopnosti, upevňuje 
morální vlastnosti, uspokojuje lidské potřeby, formuje hodnotné zájmy. Hájek et al. 
(2008) rovněž chápe systém aktivit a institucí volného času jako součást sociální 
struktury.

Projekt byl realizován v rámci studie ELSPAC (European Longitudial Study of 
Pregnancy and Childhood), což je evropská dlouhodobá studie těhotenství a dětství, kte-
rá probíhá v několika evropských zemích a sleduje vybrané soubory dětí a jejich rodiny 
od těhotenství matky, přes porod, šestinedělí a kojenecké období až do nejméně 18 let 
věku dítěte s cílem identifi kovat faktory podílející se na zdravém vývoji dětí, respektive 
pokusit se postihnout ty vlivy, které zdravý vývoj dětí ohrožují.

Zkoumaný soubor tvořili respondenti této studie, kteří byli ve věku patnácti let 
dotazováni na náplň svého volného času. Konkrétně se jednalo o 328 osob, 174 (53 %) 
chlapců a 154 (47 %) děvčat. 

Sběr dat proběhl pomocí polostrukturovaného rozhovoru. Úkolem responden-
ta bylo odpovědět, zda chodí do nějakého kroužku a jestliže ano, potom tyto aktivity 
vyjmenovat. 

Graf 1 Návštěvnost kroužků podle pohlaví
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Při zpracování dat jsme provedli kategorizaci volných výpovědí adolescentů. 
Volnočasové aktivity respondentů jsme podle zaměření rozdělili do následujících kate-
gorií: 

• hudební (zpěv, sbor, hra na hudební nástroj, hudební nauka), 
• dramatická (dramatický kroužek, divadlo, herectví, fi lmový tábor), 
• jazyková (nadstandardní výuka či doučování cizího jazyka), 
• náboženství (náboženství, ministrantské schůzky, spolčo), 
• výtvarné a rukodělné práce (keramika, výtvarný kroužek, ruční práce, modelář-

ský kroužek),
• sportovní aktivita (fotbal, plavání, judo, tenis, apod. ), 
• tanečně-pohybové aktivity (taneční kroužky, gymnastika, aerobic, hip-hop 

apod.), 
• technicko-logické kroužky (práce na PC, programování, různé deskové hry, 

šachy atd.),
• turisticko-přírodovědné koníčky (turistický oddíl, skaut, junák, pionýr, koně 

atd.), 
• ostatní (dívčí klub, hasiči, kaktusy apod.).

Vzniklo tak 10 kategorií. U každého probanda jsme pak zaznamenali v rámci 
jednotlivých kategorií přítomnost, resp. nepřítomnost dané aktivity. Návštěvnost jednot-
livých kroužků uvádíme v následujících grafech, zvlášť pro dívky a chlapce.

Graf 2 Návštěvnost jednotlivých kroužků – děvčata
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Graf 3 Návštěvnost jednotlivých kroužků – chlapci

Interpretace těchto údajů by vyžadovala ještě řadu dalších informací např. 
o dostupnosti a momentální nabídce jednotlivých aktivit, o sociálním a výchovném pro-
středí či obecné anamnestické údaje.

Při analýze volnočasových aktivit docházíme k závěrům, které v mnohých 
bodech splňují naše očekávání. Přesto však po vyhodnocení dat nacházíme několik 
pozoruhodných zjištění, která zde krátce představujeme. Je samozřejmé, že v prů-
běhu osobnostního vývoje jedince dochází nejen ke strukturálním změnám v oblasti 
zájmů, ale také ke změnám v organizaci volného času. Jsou-li předmětem našeho 
zájmu adolescenti ve věku 15 let, je pochopitelné, že způsob, jakým tráví svůj volný 
čas, bude určován stejnými nebo alespoň do značné míry podobnými faktory, které 
ovlivňují i jiné oblasti jejich života. Patrná zde bude snaha o osamostatnění se od 
vlivu rodiny a rodičů, naopak větší váha bude kladena na názory a hodnocení vrs-
tevníků. 

Na základě výzkumu lze v obecném měřítku tvrdit, že v 15 letech převláda-
jí činnosti, které si adolescenti organizují individuálně a které jsou již málo závislé 
na rodičích a škole. Ačkoliv jsou tato tvrzení intuitivně předvídatelná, výzkumem 
potvrzená zjištění dokazují i významnost kontinuity zájmů a přetrvávání preferencí ve 
způsobech trávení volného času. Jestliže je dítě v mladším věku směrováno k zájmům 
rozvíjejícím tvůrčí činnost, dá se s vyšší mírou pravděpodobnosti předpokládat, že se 
tímto směrem budou rozvíjet jeho zájmy i v pozdějším věku. Stejně tak preference 
sportovních aktivit v dětství může vést k sportovně orientovanému způsobu trávení 
volného času v budoucnosti. Výsledky našeho zkoumání však ukazují, že tento fakt 
začíná být ve věku 15 let významně korigován vlastními preferencemi dítěte. Pokra-
čování v dřívějších volnočasových aktivitách je dále rozvíjeno tehdy, jestliže zůstávají 
pro adolescenta stále zajímavé a zábavné. Podnět, který vznikl v mladším věku může 
a nemusí být dále rozvíjen. 
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HOW DO FIFTEEN-YEAR-OLD ADOLESCENTS 
SPEND THEIR FREE TIME – RESPONDENTS 
OF THE STUDY ELSPAC

Abstract: In the paper we deal with problems about spending free time, especial-
ly by leisure activities, their characteristic, structure and their development with regard 
to the age of the respondent. Data were obtained within international project ELSPAC. 
Analysing leisure activities we assume that during personality development of an indivi-
dual structural changes in the domain of interests occur, but also changes in organization 
of free time. At the age of 15 there are activities mostly organised by children individu-
ally and they depend slightly on parents and school.

Keywords: Adolescence, leisure activities, leisure time, school
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ROZVÍJENÍ „ZDRAVÝCH“
 INTERPERSONÁLNÍCH

VZTAHŮ VE STŘEDNÍ ŠKOLE
Z POHLEDU DOSPÍVAJÍCÍCH STUDENTŮ

Ilona GILLERNOVÁ, Lenka KREJČOVÁ

Abstrakt: Příspěvek poukazuje na nutnost rozvoje zdravých interpersonálních 
vztahů mezi dospívajícími v prostředí středních škol. Význam vrstevnických vztahů je 
nahlížen z několika různých hledisek s ohledem na sociálně psychologické charakteris-
tiky adolescence a rovněž prevenci sociálně patologických jevů. Dále je představen pro-
jekt, při němž byly využity metody sociálně psychologického výcviku jako formy podpory 
a rozvoje dospívajících v prvních ročnících středoškolského studia. Získaná data byla 
kvalitativně zpracována a přinesla množství pozoruhodných informací, které potvrzují 
skutečnost, že rozvoj sociálních dovedností dospívajících a jejich vzájemných vztahů by 
měl být plnohodnotnou součástí edukačního procesu.

Klíčová slova: adolescenti, vrstevnická skupina, mezilidské vztahy, sociálně psy-
chologický výcvik, střední školy

Úvod
Škola představuje nesmírně dynamické prostředí, v němž probíhají vzájemné 

interakce mezi všemi zúčastněnými na mnoha úrovních a v rámci mnoha různorodých 
sociálních skupin. Na střední školu přicházejí studenti ve věku patnácti let, na přelomu 
rané a pozdní fáze dospívání. Primárním cílem jejich středoškolského studia je příprava 
na výkon budoucí profese, případně příprava na další vzdělávání. Středoškolští učitelé 
nezřídka věnují právě těmto oblastem zvýšenou pozornost. Výzkumy i praktické zkuše-
nosti však opakovaně ukazují, že středoškolští studenti mají značnou potřebu vytvářet si 
ve škole pevné a trvalé sociální vazby, které jim umožní zvládat náročné životní situace 
i běžné podmínky studia.

V následujícím textu bude stručně představena empirická studie, která se zaměři-
la na rozvoj „zdravých“ vztahů ve škole, tj. takových, které vytvářejí přijatelné prostředí 
pro studium, podporují motivaci studentů k docházce do školy a osvojování nových 
znalostí a dovedností. Cílovou skupinou byli dospívající, kteří navštěvují střední školy. 
Problematika interpersonálních vztahů ve škole byla nahlížena z jejich úhlu pohledu
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a do jisté míry redukována na vztahy ve vrstevnické skupině, která se formuje a rozvíjí 
ve školní třídě a na vztahy studentů a jejich učitelů s důrazem na sociálněpsychologické 
paradigma fungování školy.

Studenti a jejich učitelé
Percepční, komunikační a interakční stránky sociálních vztahů mají ve škole své 

zvláštnosti. Sociální vztahy ve škole představují základ edukačních procesů. Příznivě 
rozvinuté sociální vztahy podporují úspěšnou realizaci cílů výchovy a vzdělávání. Není 
pochyb o tom, že učitel hraje podstatnou roli a je důležitým dospělým, který podporuje 
vývoj žáka ve školním prostředí. Vztahy mezi učitelem a žákem/studentem jsou v zása-
dě asymetrické a realizují se zejména v souvislosti s učivem. Učivo je jejich základním 
obsahovým prvkem, ale průběh i výsledek výchovy a vzdělávání spoluurčuje širší inter-
akční kontext. Podstatnou roli hrají vzájemné vztahy mezi studenty, které jsou symetric-
ké, ale mají svou autonomii. Prakticky výjimečně pracuje učitel jen s jedním studentem, 
stále pracuje s celou skupinou (školní třídou), ve které dochází k řadě interakcí mezi 
členy této skupiny navzájem a ovlivňují působení učitele. Kontakt učitele a studenta 
je vždy vzájemným vztahem, nevyčerpává se jednosměrným předáváním poznatků
a vědomostí žákovi. Jde v podstatě o složité vzájemné působení a vzájemný vztah, 
obousměrnou komunikaci a společnou činnost (Gillernová, 1998). 

Ve školních interakcích mezi učiteli a studenty se ve specifi ckých podobách 
vyskytují různé sociální jevy, které souvisejí s komunikací mezi nimi a jsou pro utváření 
sociálních vztahů důležité (byť je připomínáme spíše informativně a ilustrativně) – jde 
o konformitu, facilitaci, konfl ikt. Konformita ve škole je významným sociálněpsycho-
logickým fenoménem, protože bez konformity by nebylo možné školu provozovat. Lze 
říci, že jednotlivé školy se liší také tím, jak se vyrovnávají s nekonformními učiteli či 
studenty, jak tolerují jejich působení. Ve škole se střetává a hledá účelnou rovnováhu 
tendence k tvořivé a originální individualitě a k nezbytnému, konformnímu chování
a jednání. 

Sociální facilitace je kvalitativním i kvantitativním pozitivním ovlivněním výko-
nu nebo prožívání člověka v přítomnosti druhých. Sociální inhibice vyjadřuje působení 
negativní. Konfl ikt je přirozený fenomén, který do lidského světa, stejně jako do školy 
patří. Interpersonální konfl ikt vzniká v sociálních vztazích jako důsledek rozdílně per-
cipované situace, resp. odlišné významové interpretace nějaké situace. Konfl ikt sám
o sobě není negativním projevem sociálních vztahů, může být i zdrojem žádoucích 
změn (zabraňují stagnaci vztahů, podněcují věcné řešení problémů, zhodnocují vztahy, 
uvolňují napětí). Také střední škola je sociální prostředí, ve kterém na sebe vzájemně
a dlouhodobě působí přinejmenším učitelé a studenti. Mezi účastníky školních interakcí 
dochází k intenzivní konfrontaci názorů, postojů, potřeb, zájmů, přání, cílů, hodnot. 
Problém není v tom, jak vyloučit konfl ikty ze života školy, ale jak se naučit je zvládat. 
To se může příznivě odrazit jak ve skupinových vztazích samotných, tak v osobnostním 
růstu studentů i profesním růstu učitelů (Gillernová, 1998). 

Škola představuje specifi cké a významné socializační prostředí, socializační vli-
vy zahrnují jak působení učitele, tak vrstevnické skupiny. Všechny formy sociálního 
učení mají ve škole svou podobu. Vzory a modely z řad učitelů i spolužáků (vrstevníků) 
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se podílejí na učení napodobováním (včetně observačního učení a učení anticipací), 
předkládají možnosti k identifi kaci. Učení sociálním podmiňováním je do jisté míry 
podstatou výchovných prostředků učitele. Rozvíjení vzájemných vztahů ve školním 
prostředí tak umožňuje zvyšovat efektivitu edukačních procesů a působení školy jako 
společenské instituce na socializaci jedince. Škola je pro socializaci člověka důležitá 
tím, že působí na žáka dlouhodobě, systematicky a cílevědomě. Socializační působe-
ní školy má specifi ckou podobu záměrného profesně podpořeného působení (výchovy, 
cílevědomého postupu k osvojení např. určité vědomosti či dovednosti nebo normy), 
ale přitom neustále i ve školním prostředí působí další socializační stimuly nezáměrně. 
Mezi záměrným a nezáměrným socializačním působením školy se objevují i rozpory, 
které se odrážejí (příznivě i nepříznivě) zejména v individuálním vývoji jedince. Učitelé 
se podílejí na socializaci žáka jako profesionálové, jejich působení je primárně instituci-
onalizované, formální, naplňující určitou jasně vymezenou roli. Zároveň do socializač-
ního procesu vstupují celou svou osobností, zejména svými vědomostmi, schopnostmi, 
dovednostmi a temperamentově charakterovými vlastnostmi. Role učitele a role žáka/
studenta jsou vůči sobě asymetrické, ale komplementární. Škola jako společenská insti-
tuce připisuje učiteli ve školní třídě roli vedoucího, toho, kdo organizuje a řídí činnost 
studentů a je za to odpovědný. Stejně tak role žáka je důležitou rolí, zpravidla první, se 
kterou se dítě vůči společenské instituci setkává. Ta v průběhu školní docházky pozmě-
ňuje svůj charakter a do jisté míry i význam pro svého nositele. M. Vágnerová (2001) 
roli školáka charakterizuje jako roli obligatorní, formální, podřízenou, s osobním význa-
mem pro svého nositele. 

Vztahy mezi učiteli a žáky přímo i zprostředkovaně ovlivňuje to, jak navzájem 
refl ektují své chování, své působení a naplňování edukačních i sociálních interakcí. 
Výsledky výzkumu zaměřeného na refl exi působení učitele očima středoškoláků ukazu-
jí, že studenti preferují převahu kladného vztahu učitele k nim i k ostatním studentům 
a vyšší míru požadavků. Bez překvapení je, že příznivě oceňují zejména ochotu učitele 
pomoci, vyslechnout problémy žáků, spolehlivost, spravedlivý přístup k jednotlivcům, 
humor a smích v hodinách, nové nápady v hodinách, zajímavé hodiny a to, že učitel 
„hodně naučí“. Negativně jsou naopak vnímány nudné hodiny, snaha „odučit“ si své 
a jinak nezájem o to, zda látku studenti chápou či nikoli, neudržení kázně v hodinách, 
chaotický výklad, bez smyslu pro humor, projevy nadřazenosti nad žáky (podrobněji 
Gillernová, 2007). 

Vrstevnická skupina
Rodina, vrstevnická skupina a učitelé představují významné zdroje sociální 

opory v dospívání (např. Cotterell, 2007; Vágnerová, 2005; Wall; Novell; McIntyre, 
1999). Na rozdíl od rodiny, jejíž význam neklesá, avšak mění se forma její podpory, 
význam pedagogů a vrstevnické skupiny stoupá. Jeden z klíčových úkolů pozdní ado-
lescence představuje osamostatnění od rodiny, které je u mnoha dospívajících zesíle-
no faktickými životními změnami ve smyslu přechodu na střední školu mimo bydliště
a tedy samostatným životem v domově mládeže. Lze říci, že komplementárním vývo-
jovým úkolem je vybudování pevných přátelských vztahů s vrstevníky. Začlenění do 
vrstevnické skupiny a vznik důvěrných přátelství umožňuje dospívajícím adaptaci na 
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nové životní podmínky a další vývojové úkoly adolescence. Vytváření vrstevnických 
vztahů tak na jedné straně představuje samostatný vývojový úkol (Zarrett – Eccless, 
2006) a na druhé straně je jeho prostřednictvím dospívajícím umožněno plnění dalších 
vývojových úkolů. J. J. Arnett (2009) přirovnává vrstevnické, resp. přátelské vztahy, 
k mostu, který převádí dospívající od úzkých rodinných vazeb ke vztahům s budoucími 
intimními partnery. Ve vrstevnických skupinách získávají dospívající prostor pro osvo-
jování sociálních a emocionálních dovedností a vzorců chování pro další interpersonální 
vztahy (Crosnoe, 2000; Vágnerová, 2005).

M. Vágnerová (2005) nahlíží na vrstevnické vztahy v dospívání v kontextu 
pěti základních psychologických potřeb, jak je defi novali J. Langmeier a Z. Matějček 
(Matějček, 1992): Z hlediska potřeby stimulace a smysluplného učení představují vrs-
tevníci zdroje sociálního učení a slouží jako referenční skupina, která má vliv na chová-
ní a prožívání adolescentů. V souvislosti s odpoutáváním od rodiny saturuje vrstevnická 
skupina i potřebu jistoty a bezpečí a umožňuje vytváření důvěrných přátelských vztahů. 
Ačkoli zde hovoříme o vrstevnické skupině a jejím vlivu v obecnější vývojové rovině, 
nezanedbatelným produktem členství ve vrstevnických skupinách je vznik přátelství. 
V dospívání tyto vztahy poprvé nabývají vyšší úrovně důvěrnosti a intimity, které je 
odlišují od dětských přátelství. Zatímco v nižším věku se přátelské vazby projevují pře-
devším společnou činností (nejčastěji hrou), v dospívání narůstá význam sdílení společ-
ných názorů, myšlenek, nadějí, tajemství apod. (Arnett, 2009).

Rovněž naplňování potřeby identity probíhá do značné míry prostřednictvím 
vrstevnických vztahů, které působí na rozvoj sebepojetí dospívajících (O’Koon, 1997).
M. Vágnerová (2005) místo potřeby otevřené budoucnosti uvádí potřebu určovat vlastní 
pravidla, která přispívají k osamostatnění, což však s  vytvořením životní perspektivy 
velmi úzce souvisí.

Jednou z nejpřirozeněji vzniklých vrstevnických skupin, v nichž lze kontinuál-
ně budovat interpersonální vztahy a současně na jejich základě posilovat další rozvoj 
dospívajících, je školní třída. Nezřídka je proto kriticky nahlíženo na skutečnost, že 
střední školy kladou příliš velký důraz na individualismus a soutěživost a minimálně se 
snaží v rámci edukačního procesu využívat přirozené vývojové tendence dospívajících 
(např. Cotterell, 2007; Eccles et al., 1993; Kozulin, 1998).

Pozoruhodný pohled na uvedenou problematiku představuje J. S. Eccles s kole-
gy (1993), kteří vycházejí z teorie shody jedince a prostředí, dle níž chování, motivace 
i dušení zdraví individua ovlivňuje soulad mezi jeho individuálními charakteristikami
a rysy sociálního prostředí, v němž se nachází. Autoři zvažují shodu vývojového období 
dospívání a prostředí školy. Poukazují na skutečnost, že pokud dochází k rozporu mezi 
typickými potřebami adolescentů a tím, co se od nich standardně ve škole očekává, kle-
sá tak jejich motivace, zájem, výkonnost a mění se jejich chování. 

V rámci uvedené teorie realizovali výzkum, v němž sledovali shodu, resp. roz-
por, ve vývoji dospívajících po jejich přechodu na střední školu. V porovnání s před-
chozím typem školy se ukázalo hned několik paradoxních jevů. Požadavky školy 
vedou k poklesu nároků na kognitivní kapacity v době, kdy se naopak kognitivní 
funkce přirozeně rozvíjejí, narušují se sociální sítě v období, kdy na ně dospívající 
kladou značný důraz, a nedostává se jim možnost navázat vztah s dospělou autoritou 
mimo rodinu, ač i toto je pro ně vývojově velmi důležité (Eccles et al., 1993). Ačkoli 
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byl výzkum realizován v jiných kulturních podmínkách, zdá se, že bychom mohli 
nalézt hned několik paralel s českým středním školstvím.

Vliv vrstevnické skupiny byl zkoumán i z hlediska dílčích vývojových charak-
teristik a edukačního procesu. K. Wentzel, C. Barry-McNamara a K. Cladwell (2004) 
sledovali vývoj dospívajících, kterým se po nástupu do nové školy nepodařilo začlenit 
do vrstevnické skupiny. Tato skutečnost měla výrazný dopad na jejich emocionální pro-
žívání, kontinuálně u sledovaných adolescentů narůstala tenze a stres, které přetrvávaly 
po celou dobu školní docházky, zj. pokud se jim ani v dalších etapách studia nepodařilo 
nalézt žádnou referenční skupinu. Jejich situace se následně promítla i do školní úspěš-
nosti a zvýšilo se riziko předčasného ukončení studia.

Vrstevnická skupina sehrává roli také z hlediska vývoje motivace ke studiu, která 
mívá po nástupu na střední školu klesající tendenci (Cotterell, 2007; Jacobs et al., 2002, 
Pintrich, 2000; Ryan, 2001). Na rozdíl od často tradovaného negativního vlivu vrstev-
níků však výzkumy ukázaly, že zájem o studium může být členstvím v příslušné vrstev-
nické skupině ovlivňován v obou směrech (Arnett, 2009; Ryan, 2001). Dospívající mají 
zpravidla tendenci přátelit se s vrstevníky, jejichž školní výsledky jsou podobné jejich. 
Jestliže se studenti druží s vrstevníky s vyšším prospěchem, všeobecný pokles výsledků 
v prvním ročníku studia po nástupu na střední školu je menší, než v případech, kdy se 
přátelí s dospívajícími s podprůměrnými výsledky (Ryan, 2001). V obou typech sledo-
vaných prospěchových skupin mají jedinci, kteří se od svých přátel odlišují, tendenci 
přizpůsobit se svými výsledky většině.

Rozvoj vrstevnických vztahů ve školách, resp. školních třídách, v neposlední 
řadě sehrává významnou roli jako forma prevence sociálně patologických jevů, zj. šika-
ny (Doll et al., 2004; Kyriacou, 2005; Orpinas – Horne, 2006; Pellegrini et al., 1999;). 
V tomto ohledu ovšem nelze ve školách pouze spoléhat na přirozený vývoj. Naopak 
je nanejvýš žádoucí, aby se škola ujala iniciativy a podpořila rozvoj zdravých vrstev-
nických vztahů, které neakceptují výskyt nepřátelského a ohrožujícího chování vůči 
kterémukoli ze členů skupiny. 

Uvedené údaje poskytují minimálně dva typy podnětů pro střední školy. Z hle-
diska vývojových charakteristik dospívání se ukazuje jako výhodné skloubit potřeby 
středoškolských studentů s nároky učiva a didaktickými postupy. Současně se ukazuje, 
že kromě tradičního vzdělávání by se přirozenou součástí edukačního procesu mělo stát 
cílené rozvíjení interpersonálních vztahů v rámci vrstevnické skupiny dospívajících. 
Tak dochází jednak k rozvoji a podpoře jejich sociálních dovedností, jednak škola půso-
bí preventivně proti vzniku vztahů, které mohou být pro řadu dospívajících ohrožující, 
znemožňují jim studium, případně se nacházejí až na úrovni sociální patologie. 

Výzkumná studie 
V rámci projektu, který probíhá na katedře psychologie FF UK pod názvem 

„Model rozvoje osobnostních a sociálních kompetencí studentů středních škol a jeho 
ověření“, byl realizován sociálně psychologický výcvik s několika třídami prvních 
ročníků různých typů škol. Celá studie se skládala z více dílčích částí. Cílem této 
etapy bylo především nalezení možných postupů práce s dospívajícími v rámci jejich 
vzdělávacího procesu, které by posilovaly rozvoj vztahů ve třídě po jejím vzniku. 
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V zájmu realizátorů projektu bylo prověření výcvikových metod, které mají pozi-
tivní dopad na život studentů ve školní třídě a další vývoj interpersonálních vztahů. 
Současně je plánováno předání prověřených zkušeností pedagogům škol, aby měli 
možnost pokračovat v práci se studenty po ukončení projektu. 

Z hlediska širších souvislostí si projekt kladl za cíl upoutat větší pozornost odbor-
níků k prostředí středních škol a možnostem rozvoje sociálních dovedností dospívají-
cích ve školách. Tento posun ke komplexnějším formám vzdělávání se od škol očekává, 
avšak učitelé nezřídka váhají, jak se studenty pracovat. 

Předpoklady a metoda
Vlivem kontinuální práce se studenty byl předpokládán rozvoj a posílení inter-

personálních vztahů ve školní třídě, které podpoří vzájemnou komunikaci i spolupráci 
a naopak zabrání vzniku nežádoucích jevů ve smyslu ostrakizování, šikany, netolerance 
a xenofobních projevů. 

Práce se studenty probíhala od počátku školního roku až do jeho ukončení
a věnovala se pouze studentům prvních ročníků, tedy nově vzniklým kolektivům. Za 
těchto podmínek bylo možné sledovat vývoj skupiny od jejího zrodu, kdy se spolužáci 
mezi sebou neznali a v rámci školní třídy se začínala budovat zcela nová sociální síť. 

Všechny participující třídy se zúčastnily sociálně psychologického výcviku, kte-
rý byl zahájen na tzv. seznamovacím kurzu na počátku školního roku a následně pokra-
čoval v přibližně šestitýdenních intervalech po celý školní rok. Výcvikové aktivity byly 
koncipovány v takovém sledu, aby odpovídaly vývoji skupiny, s níž bylo pracováno. 
Od aktivit zaměřených na vzájemné poznávání a sebeprezentaci jednotlivých spolužá-
ků bylo směřováno k činnostem více orientovaným na vzájemnou spolupráci, diskusi
a aktuální dění ve skupině v průběhu školního roku. V obdobném duchu bylo od méně 
náročných technik postupováno k technikám, které vyžadují vyšší schopnost seberefl e-
xe i refl ektování skupinového dění, ale také kladou větší nároky na vzájemnou důvěru 
ve skupině a ochotu o specifi ckých tématech před dalšími účastníky hovořit.

Celý projekt byl realizován dvěma stálými lektory, kteří pracovali se třídami, 
byli v intenzivním kontaktu s třídními učiteli, případně dalšími pedagogy a výchovnými 
poradci ve školách. Vzhledem ke skutečnosti, že realizátoři projektu byli externí spo-
lupracovníci škol, bylo velmi důležité uchovat kontakt a možnost sledování vývoje tříd 
také mezi výcvikovými dny. 

Celá studie přinesla množství kvantitativních i kvalitativních dat. Pro účely toho-
to textu budou prezentovány kvalitativní výsledky, které byly získány prostřednictvím 
zúčastněného sledování a terénních poznámek po celou dobu práce se třídami. Všechny 
informace byly následně vyhodnoceny prostřednictvím specializovaného softwaru na 
analýzu kvalitativních dat Atlas.ti verze 5.5.

Mimo to byly při ukončení výcviku respondentům administrovány evaluační 
dotazníky, v nichž hodnotili průběh všech setkání. Dotazník byl koncipován formou 
tří otevřených otázek, které byly naznačeny symboly plus, minus a otazník. Studenti 
byli takto tázáni, které momenty ve výcviku oceňují, vůči kterým mají kritické výhra-
dy a zda došlo k nejasnostem a objevily se otázky, které nebyly ve výcviku zodpově-
zeny.
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Výzkumný vzorek

Sociálně psychologický výcvik byl realizován se šesti prvními ročníky tří růz-
ných středních škol. Celkový počet studentů zahrnutých do souboru činil 148 respon-
dentů, přičemž jedna třída byla z gymnázia, tři ze střední odborné školy technicko-
administrativního zaměření a dvě ze střední odborné školy se zaměřením na stavební
a dopravní průmysl. Ve třídě gymnázia byly dvě třetiny dívek, v první jmenované střed-
ní škole byla jedna dívčí třída (se dvěma chlapci) a dvě třídy smíšené. V poslední jmeno-
vané škole převažovali ve třídách chlapci, dívky byly v obou třídách zastoupeny v počtu 
čtyři a pět. Celkový počet dívek ve výzkumném vzorku byl 91.

Výsledky
Analýza dat odhalila některé totožné projevy vývoje interpersonálních vztahů 

ve třídách v průběhu školního roku, naopak v některých případech se ukázaly speci-
fi cké projevy chování dospívajících ve skupině. Ve všech sledovaných třídách došlo 
v průběhu školního roku k rozvoji sociálních dovedností, které přispívají k formování 
kvalitních interpersonálních vztahů. V rámci výcvikových aktivit se postupně rozvíjel 
zájem o spolužáky ve třídě i celkové dění v kolektivu. Studenti se naučili refl ektovat 
ve větším rozsahu své chování, myšlení i prožívání. Současně dávali najevo schopnost 
precizněji přemýšlet o celé skupině a životě v ní. Ačkoli vyvstalo ve většině tříd v prů-
běhu školního roku několik konfl iktních situací, bylo možné jim čelit a společně hledat 
řešení obtíží.

Ve všech třídách byli v prvních měsících školního roku identifi kováni studenti, 
kteří se svým chováním, způsobem komunikace s vrstevníky, svými zájmy, vlastnostmi 
či vzhledem lišili od ostatních spolužáků ve třídě. Mnozí z nich měli rysy jedinců, kteří 
bývají pokládáni za rizikové z hlediska možného rozvoje šikany vůči nim. Přesto v žád-
né třídě nebyly zjištěny projevy uvedeného sociálně patologického chování. Naopak 
v průběhu školního roku byla pozorována průběžná akceptace uvedených dospívajících 
třídou, v níž studovali. Ve většině případů došlo k jejich začlenění do kolektivu, případ-
ně si dokázali nalézt užší okruh přátel v rámci třídy. 

Mnozí z těch, kteří se neprojevovali jako verbálně extrémně zdatní, získali pro-
střednictvím výcviku příležitost vyjádřit se k otázkám, které se jich přímo týkali. Pokud 
došlo k náznakům ostrakizace, byly v průběhu výcviku vytvořeny podmínky, aby se 
studenti dokázali sami vůči takovým projevům chování ohradit. Pouze v jedné třídě se 
vyskytoval student s velmi specifi ckým postavením. Jednalo se o hocha jiné národnosti, 
který se velmi výrazně vymezoval vůči spolužákům, ale také škole a celému vzděláva-
címu systému. Za pozornost stojí, že spolužáci zmíněného chlapce dokázali akceptovat. 
Vyskytlo se několik příležitostí, kdy byla situace chlapce probrána a mnozí studenti mu 
dokázali vyjádřit podporu a obhajovat ho vůči ostatním spolužákům. Domníváme se, 
že postupné vybudování podpůrného a ochranného prostředí ve třídě umožnilo otevřít 
diskusi a ačkoli se chování a postoje daného studenta nezměnily, spolužáci nalezli způ-
soby, jak ho tolerovat.

Dalším významným tématem, které se objevilo v průběhu výcvikových setkání, 
byla opakovaně zdůrazňovaná potřeba hovořit o životě ve třídě a především aktivně 
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hledat přijatelné způsoby vzájemného soužití. Dospívající si uvědomují rozsah času, 
který každý den tráví se svými spolužáky. Jak sami vyjádřili, cítí se školou a třídou 
ovlivňováni i v okamžicích, kdy nejsou přímo ve výuce, ale doma se na výuku připra-
vují, plní své domácí úkoly, případně se věnují volnočasovým aktivitám. V průběhu 
výcviku dávali dospívající najevo potřebu cíleně budovat vztahy ve třídě, potažmo 
pozitivní klima, které pokládali za významnou podmínku studia ve střední škole.

Vztahy ve sledovaných skupinách do jisté míry ovlivňovali také třídní učitelé, 
jimž studenti opakovaně přikládali značnou důležitost při formování třídy. Pokládali je 
za významné z hlediska podpory skupiny a pomoci při řešení konfl iktních situací. Ve 
třídách, jejichž třídní učitelé se aktivně chopili iniciativy v rámci projektu, byl zjevný 
výraznější vývoj ve smyslu koheze skupiny i rozvoje interpersonálních vztahů. 

Na druhou stranu zcela specifi cké postavení získala třída, jejíž třídní učitelka se 
studenty udržovala minimální kontakt, do života třídy se téměř nezapojovala a vůči stu-
dentům se chovala výrazně kriticky až odmítavě. Ve třídě se v průběhu školního roku 
vyskytlo několik kritických situací – skupina studentů dávala najevo sympatie s extré-
mistickou organizací, vyskytly se výrazné konfl ikty mezi dvěma chlapci a zbytkem třídy, 
řada drobnějších konfl iktů a roztržek pramenila z každodenních situací ve třídě. Všechna 
uvedená témata se však opakovaně promítla do aktivit v rámci výcviku a byla společně 
se studenty rozebírána a hledala se řešení, ale současně bylo studentům umožněno získat 
vhled do situace z jiného úhlu pohledu. V průběhu školního roku došlo v této třídě prav-
děpodobně k nejvýraznějšímu vývoji v oblasti vztahů, ale také ochoty studentů pracovat 
a dodržovat pravidla (nejen v rámci výcviku, ale také v průběhu běžných vyučovacích 
hodin). Lze se domnívat, že přítomnost dospělých vedoucích, kteří kritické situace ve 
vhodném okamžiku strukturovali, neumožnili rozvoj výraznější sociální patologie, ale 
podpořili dospívající v hledání řešení, sehrála významnou roli v životě třídy. 

Odpovědi v evaluačním dotazníku ukázaly, jak přesně dokážou dospívající 
pojmenovat, co potřebují a v čem jim cílená podpora vztahů ve skupině může prospět. 
Ačkoli se jednalo o anonymní sdělení, vyskytlo se minimální množství kritických při-
pomínek, které nečastěji souvisely s příliš nízkou frekvencí setkání, případně vznikem 
konfl iktů v průběhu diskusí (ač záměrem lektorů vždy bylo náležitě ošetřit jejich ukon-
čení). Tabulka č.1 uvádí některé typické výroky v hodnocení studentů. Za pozornost 
stojí, že cíle výcviku nebyly studentům takto jednoznačně sděleny, jednalo se o jejich 
vlastní postřehy.

♣ Pomohl nám víc se sblížit a nebát se říci svůj názor.

♣ Koneč ně se řekly nahlas věc i, které naší třídě škodí.

♣ Oceňuji hry, které jsme hrály, jelikož tam nebylo účelem vyhrát.

♣ Popovídali jsme si o problémec h.

♣ Vše se zlepšilo, dobrá spolupráce.

♣ Zlepšila se atmosféra. Prohloubení vztahů.

♣ Líbilo se mi, jaký o nás máte celkový zájem.

♣ Člověk se tu může vyjádřit a dají se tu řeš it problémy, které bychom jen tak nevyřeš ili.

Tab. 1 – citace studentů z hodnocení sociálně psychologického výcviku při jeho 
ukončení.
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Z hlediska sociálně psychologického výcviku jako jedné z forem rozvoje zdra-
vých vztahů ve školní třídě se v rámci projektu vyprofi lovaly tři typy reakcí tříd na 
využívané aktivity. Postoje studentů bezpochyby úzce souvisely s jejich dispozicemi
a zájmy. V průběhu výcviku bylo nutné přizpůsobit sledovaným rozdílům obsah aktivit 
i celkový program. Nejrozsáhlejší skupinu představovaly třídy, jejichž školní prospěch 
byl na průměrné až mírně podprůměrné úrovni, avšak zájem o budování vztahů ve škole 
i posilování skupinové koheze byly zcela zjevné. Motivace studentů k práci v průběhu 
výcviku byla vysoká, dokázali si řadu aktivit sami regulovat a zisky z výcviku byly 
zjevně velmi vysoké.

Druhou skupinu představovala třída, jejíž školní výsledky byly hluboce podprů-
měrné a pravděpodobná míra jejich kognitivních schopností byla na nižší úrovni. V této 
třídě se projevovaly tendence k infantilnímu chování a jednotlivé aktivity bylo třeba 
plánovat s ohledem na kapacity studentů. Práce s jednotlivými studenty byla diferenco-
vanější, neboť se projevilo více individuálních odlišností ve schopnostech i dovednos-
tech studentů, jimž bylo nutné přizpůsobit tempo práce i její nároky. Přesto byl patrný 
rozvoj studentů. Možná právě s ohledem na jejich rysy a vzájemné výraznější odlišnosti 
se jeví jako významné, že třída dokázala spolupracovat, diskutovat a nedošlo k rozvoji 
sociálně patologických projevů.

Třetí typ reprezentují studenti gymnázia, kteří byli ze všech sledovaných tříd 
nejvíce výkonově orientovaní a dávali najevo své akademické ambice. Při práci s nimi 
bylo třeba zohlednit jejich motivaci ke studiu a výraznou potřebu prosadit se v rámci 
výukových předmětů, čímž byl poněkud odsunut do pozadí zájem o budování vztahů ve 
třídě. Uvedené projevy chování však nebyly patrné na počátku školního roku, spíše lze 
konstatovat jejich rozvoj pod vlivem atmosféry ve škole.

Závěry a diskuse
Zkušenosti získané využitím metod sociálně psychologického výcviku při práci 

s nově vzniklými třídami středních škol bezpochyby potvrzují nutnost rozvoje soci-
álních dovedností dospívajících a podpory zdravých vztahů ve třídě. Prostřednictvím 
výcviku získali dospívající množství příležitostí komunikovat se svými spolužáky v jiné 
podobě než v rámci běžné výuky. Vztahy ve třídách byly touto cestou podpořeny již 
ve fázi vzniku nových kolektivů, studenti se naučili akceptovat své odlišné spolužáky. 
Studenti, kteří na počátku školního roku nedokázali adekvátně navazovat nové vztahy, 
případně se výrazně lišili od vrstevníků ve třídě, získali příležitost postupně vybudovat 
svojí pozici ve třídě, většina z nich nalezla v rámci třídy přátele.

Cílená práce se studenty pravděpodobně zamezila rozvoji sociálně patologic-
kých jevů, ačkoli je velmi obtížné konstatovat, zda bylo preventivně působeno, když 
nemáme představu, jak by se skupiny vyvíjely bez implementace programu. Přesto se 
ukazuje jako přínosné, když mají dospívající ve škole příležitost rozvíjet své vztahy 
v rámci skupiny, v níž každý den tráví značnou část svého času. Je vysoce pravdě-
podobné, že při častější záměrné práci, do níž by byli více zapojeni třídní učitelé 
v rámci třídnických hodin i běžní učitelé formou specifi cké práce během výuky, by 
došlo k intenzivnějšímu rozvoji dospívajících. Pokud by se uvedený způsob práce 
podařilo zakomponovat do běžného vzdělávacího procesu, byl by jeho vliv na rozvoj 
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sociálních, ale i kognitivních, schopností a dovedností patrně výraznější. Výcvik jako 
forma prevence výskytu sociálně patologických jevů by bylo vhodné realizovat prů-
běžně po celou dobu studia dospívajících a pokud možno pedagogy školy či školními 
psychology, aby byly třídy sledovány průběžně, nikoli nárazově. Lze se domnívat, že 
za takových podmínek by mnohé kolektivity tříd postupně potřebovaly stále mírnější 
formy vnějšího vedení dospělými a samostatně by dokázaly vyjádřit potřebu případné 
změny či žádost o pomoc v konfl iktní situaci. 

Na druhou stranu práce se třídami jednoznačně poukázala na nutnost vedoucí 
osoby, na kterou se mohou studenti obracet a s níž mohou řešit vzniklé náročné situace 
ve třídě. Vzhledem ke skutečnosti, že každá třída čítala přibližně třicet dospívajících, je 
pochopitelné, že zdravé vztahy v rámci celé skupiny nevzniknou a neudrží se samovolně 
bez aktivního zájmu a snahy o jejich zachování. 

Podpořeno GAČR 406/07/0276

HEALTHY INTERPERSONAL RELATIONSHIPS 
DEVELOPMENT AT SECONDARY SCHOOLS FROM 
ADOLESCENT STUDENTS‘ PERSPECTIVE

Abstract: The text emphasizes the necessity to develop healthy interpersonal re-
lationships among adolescents at secondary schools. Peer relationships are viewed from 
various perspectives – considering social and psychological characteristics of adolescence 
and prevention of social pathology phenomena. The text also introduces a research project 
which included a social skills training as a form of relationships support in fi rst-year sec-
ondary school classes. Results were qualitatively analyzed and showed noteworthy in-
formation which proved the fact that social skills development and relationships support 
should be an adequate part of the educational process at secondary schools.

Keywords: adolescents, peer group, interpersonal relationships, social skills 
training, secondary school
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Škola a zdraví 21, 2009, Aktuální otázky výchovy ke zdraví

KOMPARACE NÁZORŮ UČITELŮ, RODIČŮ
 A ŽÁKŮ NA SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ

ASPEKTY V ČINNOSTECH TŘÍDNÍHO UČITELE

Stanislav STŘELEC, Jana KRÁTKÁ

Abstrakt: Příspěvek shrnuje průběžné výsledky jednoho z dílčích témat, které 
je součástí výzkumného záměru PdF MU Brno MSM002162421 Škola a zdraví pro 21. 
století. Studie navazuje na výzkumná zjištění publikovaná v období 2006–2007. V pří-
spěvku jsou srovnávány názory učitelů, rodičů a žáků na činnosti třídních učitelů, které 
přispívají k upevnění a rozvoji zdravých sociálních vztahů ve školní třídě (například 
komunikaci třídního učitele se žáky, jednání třídního učitele s rodiči žáků, řešení studij-
ních a některých dalších otázek školního a mimoškolního života žáků). 

Klíčová slova: třídní učitel, rodiče, žáci, komparace názorů, sociálně zdravotní 
aspekty

Východiska
Třídní učitel je považován za činitele, který má značné možnosti pro ovlivňo-

vání zdravého sociálního vývoje jednotlivých žáků a školní třídy. Všeobecně se před-
pokládá, že je třídní učitel nejlépe informován nejen o celkové vzdělávací a výchovné 
situaci ve školní třídě, ale že disponuje také poznatky a dovednostmi důležitými pro 
rozvoj žákových osobnostních a sociálních kvalit. Vyjádřeno jinými slovy, třídní uči-
tel by měl znát přednosti i nedostatky svých žáků, měl by být také účelně informován 
o jejich zdravotním stavu, rodinném prostředí, o významných zájmových aktivitách 
a jejich perspektivním studijním nebo profesním zaměření. Přiměřené informační 
zázemí je pro třídního učitele důležité především v přímém vztahu k žákům své tří-
dy, ale také jako východisko a opora pro integrační a koordinační aktivity zaměřené 
na kooperaci s ostatními vyučujícími, s rodiči žáků a s dalšími edukačními partnery 
(podrobněji viz Střelec, Krátká, 2005; Krátká, 2007). 

Sociální zdraví je jednou z významných součástí zdraví žáka a škola je důleži-
tou institucí zasahující do procesu jeho rozvoje. Pojem sociální zdraví je v odbor-
né literatuře interpretován v různých rovinách a souvislostech. Při řešení našeho 
dílčího výzkumného úkolu jsme vzali v úvahu některé souvislosti mezi činnostmi 
třídního učitele a úkoly vyplývajícími z Projektu Zdravá škola – škola podporující 
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zdraví (dále jen „Zdravá škola“) a z Rámcového vzdělávacího programu pro základní 
vzdělávání (dále jen RVPZV). Základní koncepční a obsahová východiska „Zdravé 
školy“ jsou metaforicky označována jako tři pilíře (pohoda prostředí, zdravé uče-
ní, otevřené partnerství) a dále specifi kována prostřednictvím devíti principů (dále 
viz Havlínová, 1998). Nejtěsnější vztah k sociálně zdravotním aspektům v žákově 
edukaci mají v projektu „Zdravá škola“ čtyři z těchto principů. Princip pohody soci-
álního prostředí spočívá v humanistických postojích jednoho k druhému, ve vytvá-
ření pozitivního klimatu školy, v podpoře otevřené komunikace a vstřícnosti, úcty, 
důvěry, snášenlivosti, trpělivosti a ochoty pomoci. Pohoda organizačního prostředí 
předpokládá, že organizace činnosti ve škole je v souladu s požadavky režimu dne, 
střídání práce a odpočinku, zdravé výživy a aktivního pohybu dětí a učitele. Princip 
spoluúčasti a spolupráce předpokládá používání metod a forem výuky, které nabízejí 
využití demokratických principů, efektivní kooperace a spoluúčasti dětí, rozvíjení 
kontaktů s dalšími sociálními a odbornými partnery – rodiči, představiteli veřejné 
správy a zástupci dalších na výchově participujících institucí. Princip nazvaný Škola 
– model demokratického společenství předpokládá změnu hierarchicky uspořáda-
ných vztahů ve vztahy partnerské, které umožňují zážitek demokratického života 
nejdříve uvnitř, ale později také vně školy. 

Několika principům projektu „Zdravá škola“ věnujeme pozornost z toho 
důvodu, že se podstatná část úkolů souvisejících s realizací zmíněných zásad bez-
prostředně vztahuje také k práci třídních učitelů a to nejen těch učitelů, kteří jsou 
na tomto projektu dlouhodobě zainteresováni. Srovnání východisek „Zdravé školy“ 
s koncepcí RVPZV vede k závěru, že oba dokumenty směřují ke stejným cílům, 
ale každý se vyznačuje specifi ckou edukační strategií. V projektu „Zdravá škola“ je 
zdraví ve své fyzické, psychické a sociální dimenzi deklarováno jako hlavní a domi-
nantní cíl. Tato skutečnost se promítá ve výchovných i vzdělávacích aspektech celé-
ho projektu, přičemž výchovné (osobnostní a sociální rozvoj akcentující zřetele) 
zde mají prioritu. Srovnáme-li „Zdravou školu“ a RVPZV, je RVPZV programem 
komplexnějším a ucelenějším (ve smyslu vyváženosti vzdělávacích a výchovných 
dimenzí). RVPZV je celostátně realizovaný edukační program s legislativně a insti-
tucionálně zabezpečenou podporou. Projekt „Zdravá škola“, který byl v době svého 
vzniku přijímán spíše jako jedna z alternativních edukačních možností, v mnohém 
inspiroval tvůrce RVPZV a dalších rámcových vzdělávacích programů. Problematika 
zdravého rozvoje žáka se prolíná v RVPZV v jeho kurikulárním zakotvení, klíčových 
kompetencích, vzdělávacích oblastech, průřezových tématech a v dalších doprovod-
ných edukačních prostředcích tohoto koncepčního východiska pro reformu českého 
základního školství. V obou těchto dokumentech („Zdravá škola“ a RVPZV) se pro-
mítá globální strategie Světové zdravotnické organizace (World health organization), 
která pod názvem Zdraví 21 (Health 21) deklarovala dlouhodobý program zlepšování 
zdravotního stavu obyvatelstva (dále viz Holčík, 2004). 

Působení třídního učitele zahrnuje v souvislosti s rozvíjením sociálního zdraví 
žáků určitý okruh konstantních činností, ke kterým patří: 

• Průběžné diagnostikování, analýza a interpretace osobnostních možností dítě-
te, diagnostika při výchovných a vzdělávacích potížích.
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• Poznávání životních podmínek dítěte, jeho rodinného prostředí, sociální struk-
tury třídy.

• Řešení různých výchovných situací včetně situací zahrnujících problematiku 
sociálně patologických jevů.

• Iniciace pozitivních vztahů mezi spolužáky bez ohledu na odlišnosti (kulturní, 
náboženské, sociální a zdravotní). Podíl třídního učitele na utváření klimatu 
školní třídy. 

• Koordinace hlavních činností výchovných činitelů – další učitelé, zájmové 
skupiny, rodina. Třídní učitel reprezentuje učitelský sbor před žáky a na veřej-
nosti svoji školní třídu. 

• Spolupráce s rodinou a utváření kooperativních postojů k rodičům žáků. Tříd-
ní učitel má přehled o zájmových aktivitách žáků a iniciuje jejich rozvíjení.
 
Naznačená východiska byla vzata v úvahu při zvažování strategie našeho 

výzkumného šetření jehož cílem bylo zjistit, jak je refl ektováno postavení tříd-
ních učitelů ve vztahu k jejich možnostem ovlivňovat sociální zdraví svých žáků. 
K tomuto zjištění jsme se snažili dospět srováním a posouzením odpovědí získaných 
od tří skupin respondentů (třídních učitelů, žáků a rodičů) ve třech samostatných, ale 
tematicky spolu souvisejících výzkumných sondách, ve kterých nás zajímalo: 

1. Jakou míru významu přisuzují třídní učitelé svým základním výchovným 
činnostem z hlediska jejich vlivu na žákovo sociální zdraví.

2. Jaké jsou názory žáků na ty vlastnosti (schopnosti, dovednosti…) třídní-
ho učitele, které mohou mít vliv na utváření zdravých sociálních vztahů 
mezi žáky.

3. Která témata (problémy) považují za nejvýznamnější rodiče žáků při 
spolupráci s třídními učiteli svých dětí.

Vzhledem k omezenému rozsahu příspěvku uvádíme dále jen výběr z výsled-
ků výzkumného šetření v podobě ilustrativních údajů k metodologickému postupu
a jeho základním zjištěním, s odkazem na tři samostatné studie publikované v obdo-
bí 2006–2008, které se podrobněji zabývají každým z těchto dílčích problémů 
a z nichž byly údaje pro tento komparační souhrn vybrány (Střelec, Krátká, 2006, 
2007). 

Výběr z hypotéz: 
H1  Třídní učitelé z jednotlivých typů škol přisuzují různý význam oblastem, 

kterými lze přispívat ke zdraví žáků. 
H2  Žáci základních škol oceňují na třídním učiteli jiné vlastnosti než žáci 

středních škol (SŠ, SOU).
H3  Rodiče žáků základních škol považují za významné jiné oblasti pro spolu-

práci s třídním učitelem než rodiče žáků středních škol (SŠ, SOU).
Respondenti se vyjadřovali prostřednictvím tří autorských (nestandardizova-

ných) dotazníků. 
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Otázky a odpovědi byly formálně i obsahem upraveny tak, aby byly respon-
dentům srozuminetelné a přitom byly získané údaje pokud možno srovnatelné. Pro 
každou odpověď byl použit systém škálování v rozpětí pětibodové číselné škály, od 
hodnoty 1 (nejméně důležité) po hodnotu 5 (nejdůležitější). Při konstrukci dotazníků 
jsme se snažili vytvořit takové otázky, které by nám umožnily zjišťovat seberefl ek-
tivní postoje třídních učitelů, žáků a rodičů, které by se mohly lišit právě v závislosti 
na sociografi ckém nebo demografi ckém složení respondentů. Získaná data bylo pak 
možné interpretovat v korelaci k typu školy (ZŠ – 1.+ 2. stupeň; SŠ – G+SŠ+SOU), 
na které byla funkce třídního učitele vykonávána. Znamená to tedy, že jsme očeká-
vali jiné reference nebo postoje k činnostem třídního učitele na základní škole nebo 
střední škole.

Výzkumný soubor, zpracování a prezentace vybraných dat
První výzkumný soubor tvořilo 240 (100 %) respondentů, učitelů základních 

a středních škol. Z tohoto počtu bylo 65 (27 %) třídních učitelek a učitelů, kteří 
vykonávali tuto funkci na 1. stupni základní školy (ZŠ) a 65 (27 %) třídních učitelek 
a učitelů působících na 2. stupni ZŠ. Respondenti ze středních škol byli zastoupeni 
74 (46 %) třídními učiteli a učitelkami z gymnázií, středních odborných škol a střed-
ních odborných učilišť. Výzkumné sondy se zúčastnilo 56 (23 %) třídních učitelů 
– mužů a 184 (77 %) třídních učitelek. 

Druhý výzkumný soubor tvořilo celkem 248 (100 %) respondentů.Výzkumné 
sondy se zúčastnilo 169 žákyň/studentek (69 %), 79 žáků/studentů (31 %). 141 (57 %) 
respondentů navštěvovalo základní školu a 107 (43 %) respondentů střední školu, 
střední odborné učiliště. 

Třetí výzkumné sondy se celkem zúčastnilo 304 rodičů. Z tohoto počtu bylo 
62 (20 %) rodičů žáků, jejichž dítě navštěvuje první stupeň základní školy (ZŠ), dále 
115 (38 %) rodičů, jejichž dítě navštěvuje druhý stupeň ZŠ a 127 (42 %) rodičů, 
jejichž dítě studovalo na střední škole (gymnáziu, SOŠ, SOU). Z hlediska pohlaví 
zahrnuje vzorek 48 (16 %) mužů a 258 (84 %) žen . 

Výzkumné sondy se uskutečnily na identických školách nebo jejich prostřed-
nictvím. Náš výběr je možné označit jako záměrný (a dostupný), neboť kontakt byl 
získán přes ředitele nebo zástupce ředitelů, kteří byli nakloněni spolupráci. V našem 
případě jsme se obrátili s žádostí o výzkumná data na 12 škol (ZŠ Tyršova, Slavkov 
u Brna; ZŠ Komenského, Slavkov u Brna; ZŠ Rousínov; ZŠ Slovanské náměstí, 
Brno; ZŠ Křídlovická, Brno; ZŠ Náměstí Republiky, Brno; ZŠ Jasanová, Brno; SOU 
a SOŠ Charbulova, Brno; ISŠ Tyršova Slavkov u Brna; SOŠ a SOU Jílová, Brno; 
Gymnázium Slovanské náměstí, Brno; SOU Rousínov; Gymnázium Bučovice). Data 
byla sbírána v průběhu přelomu ledna a února 2006.

Mezi možná metodologická úskalí patří poměrně malý počet respondentů, 
zejména jejich nereprezentativní výběr; dále povaha použitých škál, které jsou ordi-
nální, přesto je pro jejich srovnávání použit průměr. Tyto proměnné tedy budeme pro 
účely analýzy považovat za kvazikardinální, neboť to výrazně zjednodušuje prezenta-
ci výsledků a substantivně neznamená výrazné zkreslení. V našem případě, kdy jsme 
přistoupili k výběru respondentů na základě dostupnosti, je důvodem pro ověřování 
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statistické významnosti porovnání rozptylu mezi skupinami a variability uvnitř sku-
pin podle kategorií nezávisle proměnných, nikoliv zjišťování spolehlivosti při zobec-
nění na cílovou populaci. Poté byla přepsána do databáze, kódována a vyhodnocena 
v programu SPSS. Grafy byly samostatně mimo hlavní databázi vytvářeny v progra-
mu Excel. Kontrola transkriptu, kódování a zpracování dat probíhalo prostřednictvím 
výpočtů základních deskriptivních statistik (minima, maxima, chybějící data, tvorba 
kategorií). Provedeny byly základní deskriptivní statistiky (např. tabulky četností, 
výpočty průměru, mediánu, modu, rozptylu, odchylek, normalita rozložení). Některé 
statisticky významné rozdíly byly testovány pomocí analýzy rozptylu, porovnávající 
více průměrů (neparametrický test Kruskal-Wallis). Pro srovnání některých dat jsme 
použili T-test.

Pro možnost zpracování bylo nutné věcné hypotézy operacionalizovat do 
podoby statistických hypotéz. Ani statistickou hypotézu jsme však neověřovali pří-
mo, nýbrž proti nulové hypotéze, tedy domněnce, která prostřednictvím statistických 
termínů tvrdí, že mezi proměnnými které zkoumáme, není žádný vztah. Dále jsme 
se na základě příslušného testu významnosti rozhodli, že určitý výsledek výzkumu 
je statisticky významný, tedy že je velmi nepravděpodobné, že by jej způsobila pou-
há náhoda. Častým účelem ověřování statistické významnosti výsledku je možnost 
zobecnění poznatků na úroveň celého základního souboru. V našem případě, ve kte-
rém jsme přistoupili k výběru respondentů na základě dostupnosti, bylo důvodem 
pro ověřování statistické významnosti zjištění rozptylu mezi skupinami a variability 
uvnitř skupin.

Výsledky a diskuse
Výzkumná sonda č. 1

Čím nebo jak mohou třídní učitelé přispívat k tělesnému, duševnímu a so-
ciálnímu zdraví svých žáků? 

a) individuálním řešením studijních problémů žáků,
b) zájmem o ostatní problémy žáků, aktivním podílením se na jejich řešení,
c) vhodnou komunikací,
d) doporučováním a vytvářením příležitostí pro mimoškolní činnosti žáků,
e) zájmem o sociální zázemí žáka, komunikací s rodiči,
f) příkladem vlastního životního stylu učitele,
g) vytvářením dobrého sociálního klimatu ve třídě,
h) dodržováním pravidel bezpečnosti, seznámením s nebezpečím úrazů.

Následující graf průměrných hodnot na škále srovnává oblasti, kterými mohou 
podle mínění respondentů přispívat třídní učitelé ke zdraví žáků:
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Z výsledků výzkumné sondy vyplývá, že respondenti (třídní učitelé) oceňují 
z hlediska výkonu své funkce a jejím podílu na podpoře zdraví žáků na prvním místě 
vytváření dobrého sociálního klimatu ve třídě (průměrná hodnota 4,5 na pětibodové 
škále). Dále následuje vhodná komunikace se žáky (4,37), dodržování pravidel bez-
pečnosti, seznámení s nebezpečím úrazů (4,1), individuální řešení studijních problémů 
žáků (3,97), zájem o sociální zázemí žáka a komunikaci s rodiči (3,88), příklad vlastního 
životního stylu učitele (3,86), zájem o ostatní problémy žáků, aktivní podílení se na 
jejich řešení (3,81), doporučování a vytváření příležitostí pro mimoškolní činnosti žáků 
(3,36). 

Vztah mezi typem školy a názorem respondentů (třídních učitelů) na to, 
jakým způsobem mohou přispívat ke zdraví žáků
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Z odpovědí respondentů ve vztahu k typu školy na které působí vyplývají statis-
ticky významné rozdíly. Z výsledků neparametrické analýzy rozptylu (Kruskal Walisův 
test) například vyplývá, že je dobré sociální klima školní třídy (ve vztahu ke zdravému 
vývoji dětí) nejvíce oceňováno třídními učiteli na prvním stupni ZŠ a poté v sestupném 
hodnocení na druhém stupni ZŠ, střední škole a na pořadí uzavírajícím středním odbor-
ném učilišti. V tomto korelačním vztahu se nepřímo promítá věk žáků (stupeň jejich 
fyzické, psychické a sociální zralosti). 

H1 Třídní učitelé z jednotlivých typů škol přisuzují různý význam oblastem, 
kterými lze přispívat ke zdraví žáků.

Formulována byla nulová a alternativní hypotéza o vztahu mezi názorem tříd-
ních učitelů na způsoby, jakými lze přispívat ke zdraví žáků, a typem školy, na níž 
vykonávají svoji funkci třídního učitele:

HO = Mezi četností odpovědí třídních učitelů na dané otázky a typem školy, na 
níž vykonávají svoji funkci třídního učitele, není závislost.

HA = Mezi četností odpovědí třídních učitelů na dané otázky a typem školy, na 
níž vykonávají svoji funkci třídního učitele, je závislost.

K částečnému zamítnutí nulové hypotézy o neexistenci rozdílů mezi odpověďmi 
na danou otázku a typem školy, na níž třídní učitel vykonává svoji funkci, vedly násle-
dující výsledky neparametrické analýzy rozptylu, porovnávající více průměrů (Kruskal 
Wallis), které ukázaly, že existují statisticky významné rozdíly mezi odpověďmi respon-
dentů z jednotlivých typů škol, a to doporučením a vytvářením příležitostí pro mimo-
školní činnosti žáků, pro dodržování pravidel bezpečnosti, pro seznámení s nebezpečím 
úrazů, pro vytváření dobrého sociálního klimatu ve třídě a vhodnou komunikaci (dále 
viz Střelec-Krátká, 2006; Krátká, 2007).

Výzkumná sonda č. 2

Co nejvíce oceňujete na svém třídním učiteli?
a) vhodné, přátelské a věcné jednání,     
b) individuální řešení vašich studijních problémů,   
c) zájem o ostatní vaše problémy, aktivní podílením se na jejich řešení, 
d) obětavost v mimoškolních činnostech (např. exkurze, kroužky),  
e) zájem o vaše rodinné zázemí, jednání s rodiči,  
f) způsob života třídního učitele,     
g) snaha o vytváření dobré pohody ve vaší třídě.

Graf vyjadřuje průměrné hodnoty jak žáci oceňují vlastnosti (schopnosti, doved-
nosti...) třídního učitele směřující k ovlivňování sociálního zdraví žáků:
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Z výsledků výzkumné sondy vyplývá, že respondenti (žáci základní a střední 
školy) oceňují mezi vlastnostmi, schopnostmi a dovednostmi svých třídních učitelů 
nejvíce jejich snahu o vytváření dobré pohody ve třídě (průměrná hodnota 3,59 na 
pětibodové škále). Dále v tomto pořadí následuje vhodné, přátelské a věcné jed-
nání (3,28), individuální řešení studijních problémů žáků (3,10), obětavost učite-
le v mimoškolních činnostech a způsob života třídního učitele (obojí 2,96), zájem
o ostatní problémy žáků (2,69) a zájem o rodinné zázemí žáka včetně komunika-
ce s rodiči žáka (2,38). Uvedené pořadí v podstatě odpovídá našim předpokladům
a vypovídá o některých tendencích v životě žáků základních a středních škol, pro-
jevujících se mimo jiné ve vztahu žáků k profesi učitele, ve vztazích mezi učiteli
a rodiči žáků apod. 

Vztah mezi oblastmi, které žáci oceňují na svém třídním učiteli a typem ško-
ly, kterou žák navštěvuje 

Z odpovědí respondentů ve vztahu k typu školy, kterou navštěvují, vyplývají sta-
tisticky významné rozdíly. Z výsledků neparametrické analýzy rozptylu (Kruskal Wa-
lisův test) například vyplývá, že žáci ZŠ signifi kantně více oceňují veškeré nabídnuté 
vlastnosti třídního učitele než žáci SŠ. 

zájem o ostatní problémy

zájem o ostatní problémy
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H2 Žáci z různých typů škol oceňují na třídním učiteli různé vlastnosti. 

Formulována byla nulová a alternativní hypotéza o rozdílech v oceňování vlast-
ností třídního učitele a typem školy:

HO = Mezi četností odpovědí žáků na dané otázky a typem školy, na níž docházejí 
není závislost.

HA = Mezi četností odpovědí žáků na dané otázky a typem školy, na níž dochá-
zejí je závislost.

K zamítnutí nulové hypotézy o neexistenci rozdílů mezi odpověďmi na danou 
otázku v závislosti na typu školy, kam žák dochází, vedly následující výsledky neparar-
metrického testu, porovnávající dva průměry (Test Mann-Whitney U), které ukázaly, že 
existují statisticky významné rozdíly mezi odpověďmi respondentů z jednotlivých typů 
škol na všechny vlastnosti třídního učitele, směřující k ovlivňování zdraví žáků (dále viz 
Střelec – Krátká, 2006, 2007; Krátká, 2007).

 
Výzkumná sonda č. 3

O řešení kterých témat s třídním učitelem stojíte nejvíce (mají pro Vás nej-
větší význam pro výchovu Vašich dětí)?

a) prospěchové problémy    
b) problém absence     
c) problémy v chování     
d) přestupky proti řádu školy    
e) náznaky užívání drog, alkoholu, kouření  
f) problém specifi ckých poruch učení   
g) sociální situace rodiny    
h) individuální zvláštnosti žáků    
i) další vzdělávání a profesní orientace žáků  
j) kvalita odborného výcviku a praxe    
k) nedostatečná domácí příprava    

Na základě vypočítaných průměrů (míry centrální tendence charakterizu-
jí typickou hodnotu dat) jsme sestavili graf, z něhož je patrné, že nejvyšší míru 
důležitosti rodiče přisuzují otázce prospěchu jejich dítěte a potom chování. Násle-
duje zájem rodičů o témata související s riziky užívání drog, alkoholu a cigaret. 
Nejnižší míru důležitosti přisoudili v tomto smyslu rodiče otázkám souvisejícím se 
sociální situací rodiny, individuálními zvláštnostmi žáka a jeho domácí přípravou 
na školní vyučování. 
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Výsledky faktorové analýzy ukázaly na shluky proměnných ve třech hlav-
ních oblastech:

1) oblast sociálně-patologických jevů: problémy absence, chování, přestupků proti 
řádu školy, náznaky užívání drog, alkoholu, kouření

2) oblast osobnostně-individuální: sociální situace rodiny, individuální zvláštnosti 
dítěte, další vzdělávání a profesní orientace žáků, kvalita odborného výcviku
a praxe, nedostatečná domácí příprava

3) oblast vzdělávání: prospěchové problémy

Vztah mezi významnými oblastmi pro spolupráci s třídním 
učitelem a typem školy, kterou žák navštěvuje 

Primárním obsahem podkapitoly je dichotomické srovnání oblastí, které se jeví 
jako důležité pro spolupráci s třídním učitelem rodičům, jejichž dítě navštěvuje základní 
školu s rodiči, jejichž dítě navštěvuje střední školu. Pro potřeby tohoto srovnání jsme 
sloučili respondenty, jejichž dítě navštěvuje 1. stupeň základní školy, a respondenty, 
jejichž dítě navštěvuje 2. stupeň základní školy – souhrnně označováni „základní ško-
la“. Obdobně jsme sloučili respondenty, jejichž dítě studuje na střední škole, středním 
odborném učilišti – souhrnně jsou označováni jako střední škola. 

Pro větší názornost uvádíme graf rozdílů mezi významnými oblastmi pro spolu-
práci s třídním učitelem a typem školy, kterou navštěvuje dítě respondentů. 
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H3 Rodiče žáků základních škol považují za významné jiné oblasti pro spo-
lupráci s třídním učitelem než rodiče žáků středních škol (středních odborných 
učilišť).

Formulována byla nulová a alternativní hypotéza o rozdílech ve významnosti, 
kterou rodiče přisuzují jednotlivým oblastem pro spolupráci s třídním učitelem, v závis-
losti na typu školy, kterou navštěvuje jejich dítě:

HO = Mezi četností odpovědí rodičů na danou otázku a typem školy, na niž chodí 
jejich dítě, není závislost.

HA = Mezi četností odpovědí rodičů na danou otázku a typem školy, na niž chodí 
jejich dítě, je závislost.

K zamítnutí nulové hypotézy o neexistenci rozdílů mezi odpověďmi na danou 
otázku a typem školy, na niž žák chodí, vedly výsledky neparametrických statistických 
testů, které ukázaly, že existují pouze tři statisticky významné rozdíly mezi odpověďmi 
respondentů a typem školy, na niž chodí jejich dítě. Jedná se o oblasti: sociální situace 
rodiny, přestupky proti školnímu řádu, problém absence.

Částečně byla přijata hypotéza, podle níž rodiče žáků základních škol považují za 
významné některé jiné oblasti pro spolupráci s třídním učitelem než rodiče žáků střed-
ních škol. Podle očekávání rodiče žáků středních škol považují za důležitější řešit pro-
blémy absence ve výuce, praktické způsobilosti žáka, užívání alkoholu, kouření a drog 
a přestupky vůči školnímu řádu, ve srovnání s rodiči žáků základních škol. Výsledky 
zpracované faktorovou analýzou ukázaly na shluky proměnných ve třech oblastech
(v oblasti vzdělávání, v oblasti osobnostně-individuální, v oblasti sociálně-patologic-
kých jevů), které by měl třídní učitel dokázat řešit s rodiči žáků, protože rodiče o ně 
projevují zvýšený zájem. 

Rodiče přisuzují funkci třídního učitele vysoký (x > 4) význam (hodnota 4,30 na 
škále). Konkrétně je pro ně významné řešit s třídním učitelem svého dítěte především 
otázky prospěchu a chování. Nejméně významné je pro rodiče řešit otázky sociální situ-
ace rodiny (2,49). Byla přijata hypotéza, podle níž rodiče žáků základních škol považují 
za významné jiné oblasti pro spolupráci s třídním učitelem než rodiče žáků středních 
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škol (středních odborných učilišť). Dle očekávání rodiče žáků středních škol považují za 
více důležité řešit problémy absence, kvality odborného výcviku a praxe, náznaky uží-
vání alkoholu, drog a kouření a přestupky vůči školnímu řádu než rodiče žáků základ-
ních škol. Výsledky zpracované faktorovou analýzou ukázaly na shluky proměnných 
ve třech oblastech (oblast sociálně-patologických jevů, oblast osobnostně-individuální, 
oblast vzdělávání), které by měl třídní učitel dokázat řešit s rodiči žáků, protože rodiče 
o ně stojí. 

Závěr
 Posouzení výsledků vyplývajících ze tří výzkumných sond nám přes určité 

odlišnosti v použitých metodologických prostředcích umožňuje dospět k určitým zobec-
ňujícím závěrům:

• Třídní učitelé mají nezastupitelné místo ve výchovném dění školy. Ovlivňu-
jí významnou měrou vztahy mezi žáky ve svých třídách a působí na rozvíjení 
osobnostního potenciálu jednotlivých žáků. 

• Stěžejní postavení má v činnostech třídních učitelů jejich podíl na utváření soci-
álního klimatu ve školní třídě, se kterým bezprostředně souvisí způsob komuni-
kace učitele se žáky. 

• Těžiště „funkčních“ aktivit třídního učitele spočívá především v podpoře zdra-
vých interpersonálních vztahů ve školní třídě. Do druhého pořadí byly respon-
denty (třídními učiteli a jejich žáky) zařazeny činnosti, které mají blízko k intra-
personální dimenzi žákova rozvoje (angažovanost třídního učitele při řešení 
žákových studijních problémů, zájem třídního učitele o rodinné zázemí žáka, 
jeho mimoškolní zájmové aktivity apod.). 

• Zcela specifi cké je z hlediska stupně školního vzdělání postavení třídního učitele 
na prvním stupni ZŠ. Na této pozici dochází k přirozenému prolínání a integraci 
činností výchovných, vzdělávacích a zpravidla i kulturně společenských. V urči-
tém smyslu může být toto působení chápáno jako základní model, ve kterém 
umožňují specifi cké edukační podmínky třídnímu učiteli optimální ovlivňování 
a podporu žákova zdravého intra a intersociálního vývoje. 

• Činnosti třídního učitele mají na každém stupni školního vzdělávání nejen své 
opodstatnění, ale také zvláštnosti vyplývající z pedagogicko-psychologických 
charakteristik žáka určitého věku a úrovně jeho individuální psychické, fyzické 
a sociální zralosti. 

• Rodiče žáků spojují s působením třídního učitele značná očekávání nejen v pří-
padě školního prospěchu svého dítěte, ale také v souvislosti s podporou jeho 
zdravého vývoje. Témata záškoláctví, přestupků proti školnímu řádu, rizika kon-
zumace alkoholu, nikotinu a dalších drog patří k těm, která respondenti (rodiče) 
považovali za významné oblasti spolupráce s třídními učiteli.
 
Výsledky výzkumných sond také vypovídají o převažujících způsobech 

(metodách) frontálního výchovného ovlivňování školní třídy jako celku a méně 
frekventovaných individuálních výchovných kontaktech s jednotlivými žáky. Tato 
tendence vychází podle našeho mínění jednak z tradic českého školství a je také 
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ovlivněna současnými podmínkami pro práci třídních učitelů na základních a střed-
ních školách. 

Předpokládáme, že postavení (funkce) třídního učitele nebude v rámci proměn 
českého školství ztrácet na významu, ale naopak, význam tohoto výchovného činitele 
bude postupně narůstat spolu s realizací kvalitativních změn v činnostech školy. Mimo 
jiné se domníváme, že dojde k nezbytnému posílení pozice třídního učitele nejen ve 
vztahu k samotným žákům, ale také k jejich rodičům, výchovným poradcům, školním 
psychologům a dalším specialistům v otázkách výchovy. 

COMPARATION OF OPINIONS OF TEACHERS, PARENTS 
AND PUPILS ABOUT SOCIAL HEALTH ASPECTS OF 
FORM TEACHER ACTIVITIES

Abstract: The paper sums up the results of one of partial subjects that belong 
to the whole of Research Intent of Faculty of Education MU Brno MSM0021622421 
School and Health 21. The study is based on the research made in the years 2006–2007. 
In this paper there are compared teachers, parents and pupils opinions concerning form 
teachers activities, which help with health social relationships in the classroom (e. g. 
communication of form teacher with the pupils, with parents of the pupils, and fi nding
a number of solutions to other problems which emanate from school and off school time 
activities of pupils).

Keywords: form teacher, parents, pupils, comparison of opinions, social health 
aspects





119

Škola a zdraví 21, 2009, Aktuální otázky výchovy ke zdraví

VZTAH MEZI NEUROTIČNOSTÍ STUDENTŮ 
UČITELSTVÍ A JEJICH ŽIVOTNÍ 

SPOKOJENOSTÍ

Jana MIŇHOVÁ, Božena JIŘINCOVÁ, Vladimíra LOVASOVÁ

Abstrakt: Na základě longitudinálního výzkumu provedeného na FPE ZČU 
v Plzni se potvrdila známá skutečnost, že vysokoškolští studenti vzhledem k velké zátěži, 
které jsou vystaveni, vykazují ve srovnání s populačním průměrem vyšší stupeň testové 
neurotičnosti. Ve svém výzkumném šetření jsme se zaměřili na vztah mezi neurotičností 
studentů a jejich životní spokojeností. Analýzou dotazníkového šetření a statistickým 
zpracováním jejich výsledků byla prokázána nižší životní spokojenost instabilních stu-
dentů. Pocit životní nespokojenosti neurotických respondentů se vztahuje především na 
jejich orientační rodinu a studijní skupinu. 

Klíčová slova: longitudinální výzkum, neurotičnost, životní spokojenost, orien-
tační rodina, studijní skupina

 
Úvod

Pedagogický proces, jehož cílem je výchova zdravé, harmonicky rozvinuté osob-
nosti, má mimo jiné i svůj mentálně hygienický aspekt. Nezastupitelné místo v jeho 
uplatňování má učitel, a to především jako „model duševně zdravé osobnosti, jako tvůr-
ce zdravých mezilidských vztahů a jako realizátor hygienických zásad pedagogického 
procesu“ (Provazník, 1985).

Bohužel ne každý učitel může sloužit i jako pedagogický model duševně zdra-
vé osobnosti, tj. „takové osobnosti, v níž všechny pochody probíhají optimálním způ-
sobem, mezi jejímiž složkami a úrovněmi je harmonický vztah, zvláště mezi emoce-
mi, intelektem a sebepojetím, což umožňuje správně odrážet vnější skutečnost i svůj 
vnitřní stav, reagovat pohotově a přiměřeně na všechny podměty, řešit všechny běžné 
i mimořádné úkoly života a mít přitom převážně pocit spokojenosti, štěstí, blaha, rados-
ti, jinými slovy tělesné, duševní a sociální pohody“ (Konečný, Bouchal, 1979: 14).

Řada výzkumů ukazuje, že právě mezi učiteli je poměrně vysoké procento jedin-
ců se zvýšenou tendencí k neurotičnosti (Matoušek, 1986, Knotek, Šípek, 1987, Míček, 
1992, Miňhová, 2006). Učitelská profese totiž klade na jedince vysoké nároky, které 
mohou vést ke snížení psychické stability (Žaloudková, 2001). Je pochopitelné, že neu-
rotický učitel nemůže být pro žáky ani vzorem duševně zdravé, vyrovnané osobnosti, 
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ani modelem k imitaci vzorců chování a k identifi kaci postojů a hodnot. Máme-li před 
sebou neurotického učitele, těžko určíme, jaký podíl na jeho neurotickém terénu má uči-
telská profese a do jaké míry si neurotickou symptomatologii přináší již z předcházející 
anamnézy. Vzhledem k tomu, že činnost učitele ovlivňuje prožívání, chování a duševní 
zdraví žáků, jsme přesvědčeni, že stabilita a vyrovnanost by měla být neodmyslitelnou 
složkou předpisu učitelské role a samozřejmou součástí osobnostního profi lu studenta 
učitelství.

Výzkum neurotičnosti studentů učitelství
V letech 2005–2008 byl realizován na FPE ZČU výzkum zaměřený na výskyt 

neuroticismu u studentů této fakulty a na objasnění vztahu mezi neurotičností a jejich 
životní spokojeností. Respondenty byli studenti učitelství 1. a 2. stupně ZŠ a uči-
telství SŠ dosud neděleného, nestrukturovaného studijního programu. Po vyřazení 
studentů, u nichž bylo zjištěno v testu EOD vysoké skóre lži, zůstalo 695 posluchačů, 
kteří tvořili zkoumaný vzorek. Z celkového počtu 695 zkoumaných studentů jich 
388 studuje učitelství 1. stupně a 307 učitelství 2. a 3. stupně všeobecně vzdělávacích 
předmětů. 

K výzkumnému šetření jsme použili materiálu získaného jak testovými, tak kli-
nickými metodami. Ke zjištění stupně neuroticismu jsme využili Eysenckova dotazníku 
EOD. Sledovanou proměnnou byl neuroticismus. Při interpretaci výsledků jsme vychá-
zeli z následujících statistických charakteristik: aritmetického průměru a směrodatné 
odchylky. 

Ke specifi kaci neurotické symptomatologie bylo použito inventáře neurotických 
příznaků – N70. 

Pocit životní spokojenosti, popř. nespokojenosti studentů a jejich hodnocení 
některých aspektů sociálního prostředí jsme zjišťovali testem ŽIS a pomocí ankety 
a strukturovaného rozhovoru.

Výsledky šetření byly statisticky zpracovány ve spolupráci s katedrou matemati-
ky FPE ZČU. Abychom vyloučili vliv některých intervenujících proměnných, které by 
mohly zkreslit výsledky, bylo testové vyšetření provedeno jedním experimentátorem 
pouze v dopoledních hodinách a v první polovině týdne. 

Výsledky šetření
Na základě testového šetření jsme zjistili, že z 695 respondentů se neurotické ten-

dence objevily u 238 posluchačů (34,3 %). Pro upřesnění uvedeme základní statistické 
charakteristiky sledovaného souboru v dimenzi „neuroticismus“: průměr: 10,07, smě-
rodatná odchylka: 6,05. Uvedené charakteristiky odpovídají charakteristikám standar-
dizačních vzorků vysokoškolské populace (Vonkomer, Miglierini, 1979). V souladu se 
závěry současných výzkumů v oblasti mentální hygieny vysokoškoláků (Knotek, Šípek, 
1987, Höschl, Švestka, 2006) můžeme na základě výsledku našeho šetření konstatovat, 
že vysokoškolští studenti vzhledem k zátěži, jíž jsou vystaveni, vykazují ve srovnání 
s procentem neurotických jedinců v populaci (15 %) vyšší stupeň neuroticismu.
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Pocit životní spokojenosti u nervově stabilních a instabilních 
(neurotických) studentů

Jedním ze znaků duševního zdraví je proces životní spokojenosti. Jak ukazu-
jí příklady z praxe i výsledky výzkumů (Míček, 1976, Zvolský, 1997, Höschl, 2004, 
Miňhová, 2006), neurotičtí jedinci prožívají často pocity bazální životní nespokojenosti 
a ty zákonitě přenášejí na své okolí. Nespokojený nebo nešťastný člověk mnohdy pro-
dukuje nevhodné formy chování a tím narušuje psychickou pohodu lidí žijících v jeho 
bezprostřední blízkosti. Dobré citové klima ve školní třídě dovede vytvářet jen relativ-
ně spokojený učitel. Protože radostná a optimistická atmosféra je jednou z podmínek 
efektivního učení, považujeme převažující pocit citové pohody a životní spokojenosti 
za důležitý předpoklad vykonávání učitelského povolání. Vzhledem k závažnosti této 
problematiky jsme se zaměřili na zjištění pocitu životní spokojenosti v našem souboru. 

Oběma skupinám stabilních a instabilních studentů byl zadán dotazník zaměřený 
na pocit životní spokojenosti a na hodnocení některých aspektů jejich života. Analýzou 
dotazníkového šetření a statistickým zpracováním jeho výsledků byla prokázána nižší 
životní spokojenost instabilních studentů. Následující tabulka ukazuje stupeň spokoje-
nosti stabilních a instabilních studentů.

Stupeň spokojenosti
Stabilní studenti Instabilní studenti

n % n %
1. 86 18,8 17 7,1
2. 280 61,2 32 13,4
3. 72 15,7 102 42,8
4. 19 4,1 87 36,5

Celkem 457 238

Tab. č.1 Stupeň životní spokojenosti stabilních a instabilních studentů (relativní četnost a procento výskytu) 

1. velmi spokojený
2. celkem spokojený
3. spíše nespokojený
4. velmi nespokojený

Porovnáme-li obě skupiny, vidíme, že 366 (80,1 %) stabilních posluchačů uved-
lo, že jsou se svým životem úplně nebo celkem spokojeni a pouze 91 (19,9 %) studen-
tů této skupiny vypovědělo, že u nich převažuje pocit životní nespokojenosti. Naproti 
tomu ve skupině instabilních studentů jen 49 (20,6 %) vyjádřili úplnou nebo částečnou 
životní spokojenost a 189 (79,4 %) členů této skupiny jsou svým životem úplně nebo 
částečně nespokojeni. 

Mezi skupinou instabilních a stabilních studentů byl prokázán statisticky význam-
ný rozdíl v pocitu životní spokojenosti (p < 0,05). Převažující pocit životní nespokoje-
nosti studentů s vyšší úrovní neuroticismu je tedy v našem souboru zcela zřejmý. Na 
základě regresivní analýzy jsme dospěli k závěru, že neuroticismus výrazně koreluje 
s pocitem životní spokojenosti (R = 0,703). Tento fakt je nepochybně dán nedostateč-
nou schopností instabilních jedinců adaptivně se vyrovnávat s náročnými životními 
situacemi. Vyšší míra úzkostnosti jim totiž brání účelně si racionalizovat ty okolnosti, 
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které jsou objektivně neřešitelné, a aktivně řešit ty, které se dají ovlivnit. Uvážíme-li 
současně, že jedinci s vyšším stupněm neuroticismu často svým chováním provokují 
agresivitu sociálního okolí, lze se domnívat, že jsou ve větší míře vystaveni škodlivým 
interpersonálním podnětům.

Statistické zhodnocení výsledků dotazníku a srovnání odpovědí instabilních 
a stabilních studentů přináší řadu zajímavých poznatků:

Instabilní studenti významně častěji (p < 0,01) hodnotí své rodiče jako nepřija-
telné a významně častěji (p < 0,05) soudí, že jejich výchovné metody byly nevhodné. 
Jsou výrazně častěji nespokojeni (p < 0,05) s chováním svých spolužáků, významně 
častěji (p < 0,01) mají pocit izolace ve studijní skupině a jsou statisticky významně 
(p < 0,01) nespokojeni s aktivitami své studijní skupiny. Mezi stabilními a instabil-
ními studenty není významnějšího rozdílu v hodnoceních svých vyučujících. Rovněž 
tak nebyl zjištěn statisticky významný rozdíl v tom, jak stabilní a instabilní posluchači 
posuzují rozvrh hodin. Proti našemu očekávání se mezi oběma skupinami neprojevil 
statisticky signifi kantní rozdíl v uspokojení potřeby erotického vztahu a potřeby sexuál-
ní. Naopak se potvrdil náš předpoklad, že instabilní studenti budou mít významně méně 
(p < 0,05) důvěrných přátel. Zajímavým poznatkem je zjištění, že u instabilních stu-
dentů se statisticky významně (p < 0,01) projevily poruchy sexuální identifi kace, tedy 
ztotožnění se svou přirozenou sexuální rolí.

Shrneme-li uvedené výsledky šetření, dospíváme k závěru, že pocit životní 
nespokojenosti neurotických studentů našeho souboru se vztahuje především na orien-
tační rodinu a na studijní skupinu, tedy na ty malé sociální skupiny, ve kterých respon-
denti tráví nejvíce času, realizují společnou činnost, a v nichž sankce, ke kterým dochází 
v důsledku nedodržování skupinových norem, působí neobyčejně bezprostředně a tím 
účinně.

Závěr 
Výsledky výzkumu nás opravňují k závěru, že nervová stabilita studentů uči-

telství výrazně koreluje s jejich životní spokojeností a je základním předpokladem 
úspěšného vykonávání učitelské role. Z výše uvedeného vyplývá, že nezbytnou součástí 
přípravy budoucích učitelů je jejich osobnostní a sociální rozvoj, který je mimo jiné 
zaměřen na uvědomění si pozitivních životních hodnot. Důležitým úkolem pedagogic-
ké fakulty je tedy specifi ckými terapeutickými technikami a sociálně psychologickými 
výcviky podporovat rozvoj psychické stability a vyrovnanosti studentů a jejich dobré 
frustrační tolerance.

CORRELATION BETWEEN NEUROTIC STATE 
OF TEACHER TRAINERS PROFESSION 
AND THEIR LIVING SATISFACTION

Abstract: On the basis of a longitudinal research done at the Pedagogical Facu-
lty of the University of West Bohemia in Pilsen, a known fact has been come true. 
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Undergraduates, owing to a big strain to which they are exposed, show in comparison 
with population average a higher degree of test neurotic state. We focused our research 
on the correlation between neurotic state of undergraduates and their living satisfaction. 
A lower life satisfaction of instable undergraduates has been proved by questionnaire 
survey analysis and statistical treatment of results. Sense of life dissatisfaction of neuro-
tic respondents is linked with their orientational family and study group.

Keywords: longitudinal research, neurotic state, life satisfaction, orienational 
family, study group.
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ÚNAVA UČITELŮ

Evžen ŘEHULKA

Abstrakt: Studie ze zabývá únavou učitelů, které je v současné době věnovaná 
relativně malá pozornost. Je podána defi nice únavy, jsou ukázány její druhy a proje-
vy. Prostřednictvím dvou dotazníků je zkoumána únava učitelů z hlediska své struktury
a obecných hodnot. Charakteristiky únavy dobře ukazují na speciální a aktuální náro-
ky učitelské práce. Některé zjištěné údaje únavy učitelů jsou psychohygienicky velmi 
závažné a mohou varovat před zdravotním i psychickým poškozením a snížením profes-
ního výkonu. 

Klíčová slova: únava, druhy únavy, profese učitele, psychohygiena učitele

Psychologická či psychofyziologická analýza práce učitelů je v současné době 
frekventovaným tématem, podobně jako u dalších profesí. Dnešní doba je orientovaná 
na výkonnost, která se zkoumá v širokém pojetí, a to nejen z hlediska kvantitativního, 
ale v poslední době i kvalitativního. U řady profesí je nutné, aby se podával nejen velký 
výkon, ale aby tento výkon byl také kvalitní, dlouhodobý a bez negativních dopadů na 
pracovníka. Zkoumá se tak většinou stres a zátěž či obecně výkonnost s určitým zamě-
řením nebo takové fenomény jako je např. syndrom vyhoření, pracovní spokojenost atd. 
V rámci učitelské profese máme jen u nás množství takto orientovaných výzkumů.

Poněkud v pozadí zůstává v dnes výzkum únavy, jenž je často nahrazován zkou-
máním výše uvedených fenoménů, které mají zpravidla větší teoretické a metodologic-
ké zázemí a – neboť i tento aspekt musíme zvažovat – jsou v současné vědě modernější. 
V aktuální české odborné literatuře máme z poslední doby jen několik titulů, které se 
věnují únavě, a i v nich jde zpravidla o práce orientované spíše na syntézu dřívějších 
či současných poznatků než na vytváření nových teorií nebo koncipování originálních 
výzkumů. Máme zde na mysli monografi i J. SEDLÁKA z roku 1981 nebo překlad 
drobné francouzské studie J. SCHERRERA, která u nás vyšla v roce 1995. Příslušné 
krátké kapitoly o únavě nacházíme podle očekávání zpravidla ještě také v učebnicích 
nebo monografi ích z fyziologie, a to obecné (např. TROJAN, S. a kol., 2003), patolo-
gické (např. MÁČEK, M., VÁVRA, J., 1988) nebo pracovní (např. JIRÁK, Z., VAŠI-
NA, B., 2005). Ze světové literatury je stále zajímavá monografi e německého autora 
H. SCHMIDTKA z roku 1965.

Určité oživení zájmu o únavu začalo v souvislosti s vymezením tzv. chronického 
únavového syndromu (CFS – chronic fatigue syndrome), kde je však orientace na únavu 
poněkud zavádějící, nebo jde v podstatě o imunologické onemocnění, při kterém je úna-
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va jen jedním z hlavních projevů. Více se o chronickém únavovém syndromu můžeme 
dočíst v dostupných publikacích našich autorů (NOUZA, M., SVOBODA, J., 1998; 
PRAŠKO, J., ADAMCOVÁ, K., PRAŠKOVÁ, H., VYSKOČILOVÁ, J., 2006).

Pro naše další zkoumání mají velký význam práce slovenského psychologa Ladi-
slava ĎURIČE, který se únavou zabýval v několika svých monografi ích, kde zkoumal 
únavu žáků (1965, 1975) a učitelů (1969). V této oblasti se pochopitelně objevovaly 
různé další studie a úvahy, někdy pracující s výzkumnými daty (ŘEHULKA, E., 1978) 
nebo pouze sdělující zkušenosti. V každém případě tyto práce dokumentovaly to, že 
otázky únavy ve škole, ve výchově a ve vzdělávání jsou aktuální.

Podívejme se nyní stručně na současné poznatky o únavě.
Únava představuje pocit, který každý zná, s nímž se každý setkal, a každý člověk 

s ním má své zkušenosti. Únava, pocit únavy, malátnost, přepětí, vyčerpání, vysílení, 
zemdlenost, schvácenost atd. jsou pojmy, které často používáme a jimiž vyjadřujeme 
zcela konkrétní pocity. Únava je jakýmsi signálem, že bychom měli končit nějakou čin-
nost a odpočinout si. Z tohoto hlediska můžeme chápat únavu jako „pojistku“ zajišťující 
další výkonnost. Z jiného pohledu nás pocit únavy informuje také o tom, jaké jsou naše 
další možnosti pracovat, být činný. J. PRAŠKO a kol. (2006) uvádí, že asi 10–30 % lidí 
v různých zemích si stěžuje na stálou únavu a vyčerpanost. 

Význam slova „únava“ se tak rozšířil, že ho nepoužíváme jen při charakterizo-
vání stavů a pocitů člověka, ale tento pojem je ve stejném významu úspěšně používán 
v technice, kde se mluví např. o únavě materiálu nebo o únavě konstrukce, či v přene-
senějším, ale významově stejném smyslu, o únavě společnosti nebo vyčerpání určitých 
sociálních systémů. 

Defi nice únavy jsou různé, ale v podstatě obvykle charakterizují únavu jako 
„sníženou schopnosti vykonávat činnost, které vyplývá z předchozího úsilí“ (P. a H. 
HARTLOVI 2000) nebo jako „celkový stav organismu, který je následkem tělesného 
nebo psychického zatížení“ (MÁČEK, M., VÁVRA, J., 1988). 

Únava se studovala především v oblasti fyziologie, v pracovním nebo sportov-
ním lékařství (viz SCHERRER 1995) a tak se často kladl důraz hlavně na únavu svalo-
vou. Únava má však také nezanedbatelné příčiny psychologické, které se ale obtížněji 
měří, jsou subjektivně vázány na osobnost člověka, na jeho motivaci a vůli.

Obecně můžeme říci, že únava je psychofyziologickým stavem, který signalizuje 
vyčerpávání tělesného i psychického potenciálu pro činnost a upozorňuje na nutnost 
odpočinku nebo na změnu činnosti.

x x x

Únavu můžeme lépe pochopit, jestliže ji budeme charakterizovat podle určitých 
kritérií. Potom můžeme nacházet tyto druhy únavy:

• únava subjektivní a objektivní 
Objektivní únava jsou fyziologické a psychofyziologické změny, které vznikají 

při či po výkonu. Subjektivní únava je percepce vlastní objektivní únavy a promítá se do 
ní i vztah k činnosti, která pocit únavy vyvolala a také řada osobnostních vlastností. 

• únava tělesná, psychická, senzorická a tenzí
Jde o rozdělení podle kritéria, po kterém druhu činnosti únava vzniká. Může to 



127

být práce tělesná, duševní, práce s nároky na smysly nebo práce při nedostatku informa-
cí, vysoké odpovědnosti a emocionálního napětí.

• únava po statické či dynamické práci 
Dynamickou činností rozumíme práci spojenou s pohybem, při které se projevu-

je střídání napětí a uvolnění, což vede k lepšímu udržování práceschopnosti. Únavnější 
je práce statická, která souvisí s udržováním napětí.

• únava celková a místní
Únava je svou podstatou vždy celková, tedy zasahuje celý organismus a všechny 

psychické projevy. Místní (lokální) únava vzniká, jestliže je dlouhodobě nebo intenziv-
ně zatěžován činností jeden orgán nebo jedna psychická funkce.

• únava primární a sekundární
Kritériem zde obvykle bývá stupeň adaptace na danou činnost. Prvotní únava 

vzniká ve fázi zapracování, u nové činnosti, kdy se k základní námaze přidává ještě 
adaptace na novou práci. Druhotná únava nastupuje později, a to u jedince, který již 
danou činnost dobře ovládá a únava zde nastupuje po dlouhodobém nebo intenzivním 
vykonávání této aktivity. 

• únava akutní a chronická
Kritériem je zde obvykle efekt odpočinku. Akutní únavou rozumíme zpravidla 

stávající, běžnou únavu, které je přímým důsledkem probíhající činnosti. Naproti tomu 
únava chronická vzniká protrahováním akutní únavy a začíná se rozvíjet, když se kumu-
lují zbytky únavy, které nebyly odstraněny nejbližším odpočinkem. 

• únava normální a patologická
Normální únava se pohybuje v mezích fyziologické tolerance a může být pociťo-

vána i jako subjektivně příjemný prožitek („být příjemně unaven“) a únava patologická 
překračuje tyto hranice. Patologii únavy se věnujeme dále.

Symptomatologie únavy je velmi rozmanitá a jednotliví autoři ji různě klasifi -
kují. Tak např. psycholog L. ĎURIČ (1965, s. 121–122) rozděluje příznaky únavy do 
tří oblastí:

• podle vztahu k práci a výkonu: nechuť k práci, nezájem, nejistota, zhoršování 
kvalitativních i kvantitativních parametrů výkonu, nerovnoměrnost výkonu, po-
kles iniciativy atd.

• podle vztahu člověka k sociálnímu a pracovnímu prostředí: podrážděnost, nevr-
lost, konfl iktovost, neadekvátní reakce na sociální podněty, zhoršení spolupráce 
v pracovní skupině, snížení tolerance k nedostatkům pracovního prostředí atd.

• podle změn v poznávacích a v dalších psychických procesech a jevech: výrazné 
změny v pozornosti, zejména úmyslné (koncentrace vyžaduje více úsilí, dochází 
k fl uktuaci pozornosti, zmenšení kapacity psychických funkcí atd.), objevují se 
poruchy v percepci, zhoršuje se paměť, myšlenkové operace jsou zpomalené, 
snížena je úspěšnost v řešení úloh, zjednodušuje se řeč atd.
Podobně psychologické příznaky vypočítává H. SCHMIDTKE (1965, s. 151–

195), který uvádí:
• percepční změny, tj. změny v činnosti receptorů (rušení příjmu informací),
• poruchy ve vnímání prostoru a složitějších obrazů,
• poruchy v senzomotorické koordinaci,
• poruchy v koncentraci pozornosti,
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• poruchy v oblasti paměti,
• poruchy vigilance,
• poruchy v oblasti myšlení,
• poruchy v oblasti osobnosti,
• poruchy v oblasti motivace,
• poruchy v sociálních vztazích.

Při studiu únavy je nutné neopomenou diferenciálně-diagnostické hledisko ve 
vztahu k  psychickému nasycení a k monotónii, což je zvláště důležité při zvládání 
únavy. 

Psychické nasycení vzniká obvykle při dlouhodobé činnosti, která má opakovací 
charakter a která není pro pracující subjekt zajímavá. Rozdíly mezi psychickou únavou 
a psychickým nasycením je zejména v tom, že únava vzniká po každé činnosti, kdežto 
k nasycení dochází u činnosti, k níž má subjekt specifi cký vztah.

Pocit monotónie vzniká v důsledku jednotvárné, opakující se činnosti, která pro-
bíhá v podnětově chudém prostředí a obvykle při nižší energetické úrovni pracujícího 
subjektu. Hlavním subjektivním prožitkem monotónie bývá ospalost, nuda a otupělost. 

Podobně jako u psychického nasycení mají i u monotónie velkou úlohu individu-
ální vlastnosti člověka a specifi čnost pracovní situace. 

I když běžná únava je normálním psychofyziologickým stavem, může se stát, 
že při nerespektování psychohygienických zásad může překročit hranice patologie. 
(Nemluvíme zde o syndromu chronické únavy [CFS], což je jiná problematika.) Patolo-
gické únavě zpravidla předchází normální psychofyziologická únava. Únava patologic-
ká se může podle MÁČKA a VÁVRY (1980) projevit ve dvou stupních s následujícími 
příznaky:

 I.  stupeň (lehké přetížení, přepětí): pocit slabosti, bolesti hlavy, oční skoto-
my, závratě, nauzea, pokles systolického tlaku, zpomalené reakce a podněty 
střední intenzity, poruchy řeči, křeč mimického svalstva („maska únavy“), 
poruchy tvorby slin (pocit sucha v ústech), zkratové reakce

II.  stupeň (schvácenost): zsinalost obličeje, cyanóza sliznic, pokles tlaku, svalo-
vá ochablost, poruchy termoregulace, iracionální myšlení, ochranný útlum.

J. SEDLÁK (1981, s. 35) mluví v této souvislosti o dělení únavy podle stupně 
závažnosti a rozlišuje potom tři základní stupně únavy: malátnost (pocit normální úna-
vy), přepětí (pocit silné únavy) a vyčerpání (exhausce).

Patologická únava je závažným psychofyziologickým stavem, může signalizovat 
mimořádné vyčerpání nebo různá onemocnění a musí být řešena medicínsky.

Výzkum únavy u učitelů
Na základě výše uvedené teorie jsme provedli výzkum, kde jsme chtěli zjistit infor-

mace o únavě učitelů. Je možno zjišťovat určité konkrétní údaje o velikosti únavy učitelů, 
ale takto postavené otázky mají většinou smysl, když jsou učitelé srovnávaní s jinými 
profesemi, přičemž i takto koncipovaný výzkum naráží na řadu interpretačních problémů. 
Pokusili jsme se o jiný pohled na výzkum únavy u učitelů, který by přinesl – podle našeho 
názoru – hlubší pochopení podstaty učitelské práce. Tento přístup vidíme v tom, že se 
budeme zabývat strukturou učitelské únavy, ve smyslu výše prezentovaných poznatků.
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Výzkum jsme provedli u 158 učitelek základních škol v 2. polovině roku 2005; 
průměrný věk těchto zkoumaných osob (dále z.o.) byl 42, 1 let, nejmladší z.o. měla 
28 let a nejstarší 55 let.

Výzkum probíhal pomocí dvou dotazníků, a to Dotazníkem subjektivních pocitů 
únavy (Subjective Symptom of Fatigue) a Dotazníkem na druhy únavy.

 Dotazník subjektivních pocitů únavy byl vyvinut v Japonské asociaci průmys-
lového zdraví a uvádí 32 příznaků únavy, na které z.o. odpovídají, zda tento symptom 
pociťují silně, mírně, nebo vůbec ne. Autor tohoto dotazníku Yoshitake uvádí, že meto-
da přináší údaje o: 

1. únavě CNS,
2. úbytku motivace,
3. somatických příznacích únavy.

Metodiku i informace o ní přebíráme z publikace HLADKÝ, A., ŽÍDKOVÁ Z. 
(1999).

Druhá metodika Dotazník na druhy únavy měla 15 otázek a zjišťovala informace 
o velikosti jednotlivých druhů únavy tak, jak jsme je rámcově uváděli v úvodu této stu-
die (ŘEHULKA, E. 2000).

Výsledky získané Dotazníkem subjektivních pocitů únavy uvádíme v tab. 1
a grafu 1.

Celková průměrná hodnota zkoumaného vzorku v subjektivních pocitech únavy 
je 25,6 (s.d. 5,3), což je hodnota relativně vysoká, srovnáme-li ji s údaji v textu HLAD-
KÉHO a. ŽÍDKOVÉ (1999). Celkově by tento údaj chtěl speciální interpretaci, neboť 
někteří badatelé používají Dotazník subjektivních pocitů únavy tak, že ho administrují 
na začátku pracovního výkonu a po jeho skončení. Zajímavé je, že z celkového skó-
re únavy je největší „únava CNS“ a relativně menší hodnoty má „úbytek motivace“
a „somatická únava“ (graf 1). Lze tedy říci, že výkon práce našich z.o. se projevuje 
hlavně v psychické únavě, což lze u činnosti učitelek očekávat.

SUBJEKTIVNÍ POCITY ÚNAVY PRŮMĚRNÉ 
HODNOTY S.D.

ÚNAVA (celkem) 25,6 5,3
únava CNS 13,2 4,2
úbytek motivace 6,1 2,1
somatická únava 6,3 3,1

Tab. 1 Výsledky získané Dotazníkem subjektivních pocitů únavy



130

Graf 1 Struktura subjektivních pocitů únavy

Další informace o charakteru únavy učitelů jsme získali prostřednictvím Dotaz-
níku na druhy únavy; údaje z tohoto dotazníku uvádíme v tab. 2 a grafu 2. (Čím vyšší 
hodnota údajů, tím je vyšší pozitivní odpověď na otázku o vlivu příslušného druhu úna-
vy; pro srovnání viz Dotazník na druhy únavy v příloze této studie.)

DRUH ÚNAVY průměr s.d.
objektivní ú. 3,9 1,2
subjektivní ú. 4,1 2,1
tělesná ú 2,9 1,1
psychická ú. 3,8 2,1
senzorická ú. 4,1 1,9
tenzní ú. 4,2 1,9
statická ú. 2,5 1,2
dynamická ú. 3,8 2,2
celková ú. 4,2 2,8
lokální ú. 1,9 1,3
aktuální ú. 4,3 2,9
reziduální ú. 4,5 2,5
normální ú. 3,2 2,1
hraniční ú. 1,6 1,1
chorobná ú. 0,3 0,1

Tab. 2 Výsledky získané Dotazníkem na druhy únavy
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Graf 2 Velikost jednotlivých druhů únavy

Pokusíme-li se o jednoduchý popis a interpretaci výše uvedených údajů, můžeme 
konstatovat, že učitelky pociťují únavu výrazně jako subjektivní stav a méně dovedou 
posoudit únavu jako objektivní stav. Tento výsledek je v podstatě obvyklý, navíc je cel-
kem pozitivní, že i posouzení objektivní únavy má poměrně vysokou hodnotu.

Z hlediska kritéria druhu činnosti, která vedla k únavě je podle očekávání rela-
tivně nejmenší únava tělesná, vyšší je únava psychická, vyšší hodnoty má také únava 
senzorická spolu s únavou tenzí. Tyto výsledky nás nepřekvapily, neboť dnešní styl 
pedagogické práce klade nároky na smysly (práce s výpočetní technikou, zraková
a sluchová pozornost věnovaná žákům při výuce atd.) a na vyrovnávání se se situacemi, 
které vyvolávají emocionální a sociální tenzi.

Statická únava je podle očekávání u učitelské profese poměrně malá. Vyšší hod-
noty dynamické únavy ukazují, že učitelé ve svém stylu práce upřednostňují pohyb
a aktivitu, což je psychohygienicky správné. 

Relativně dost vysoké hodnoty celkové únavy ukazují, že učitelská práce je psy-
chofyziologicky i psychologicky velmi pestrá, a současně velmi zatěžující, a komplex-
ně zasahuje celého jedince, což koresponduje i s údaji v tab.1. Celkem pochopitelné je, 
že lokální únava je pociťována málo.

Závažné údaje ukazuje zjištění ohledně aktuální a reziduální únavy. Obě tyto 
hodnoty jsou relativně vysoké.Ukazují, že aktuální každodenní pedagogická práce vede 
ke značné únavě a že tato únava je zcela nedostatečně odstraňována, dále se kumuluje 
a může se stát chronickou.

Přes tato varovná zjištění si učitelé myslí, že jejich únava je spíše normální 
a jen málo ji považují za hraniční ve vztahu k patologii. Z.o. se mohly rovněž vyjá-
dřit, jestli svou únavu považují na chorobnou, ale souhlasné odpovědi jsou pouze 
sporadické.

Celkově tedy můžeme říci, že učitelé si fenomén únavy uvědomují a v podstatě 
s ním dovedou seberefl exívně pracovat. Únava učitelů dobře odráží nároky této profese 
a – což je velmi závažné – je relativně vysoká. Únava učitelů může být faktorem, který 



132

se promítá do zdravotních a psychologických rizik této profese a může poškozovat i její 
optimální výkon.

Závěry
Únava učitelů je v současné době relativně málo zkoumaným jevem, i když při-

náší důležité poznatky o této profesi.
Učitelé si fenomén únavy uvědomují a byli by schopni s ním sami v psychohy-

gienické prevenci pracovat.
Únava učitelů v některých složkách ukazuje velmi vysoké hodnoty, které je mož-

no perspektivně považovat za varující.
Nedostatečná péče věnovaná únavě učitelů může vést ke snižování profesionál-

ního výkonu práce učitele.

PŘÍLOHA
DOTAZNÍK NA DRUHY ÚNAVY

Po normálním výkonu běžného pracovního dne pociťuji únavu s těmito charak-
teristikami:

 1. vnímám únavu jako objektivní stav, který dovedu posoudit [ne 1 2 3 4 5 ano]
 2. pociťuji únavu především jako subjektivní stav [ne 1 2 3 4 5 ano]
 3. moje únava je po tělesné práci [ne 1 2 3 4 5 ano]
 4. moje únava je po duševní práci [ne 1 2 3 4 5 ano]
 5. moje únava vzniká v důsledku namáhání smyslů [ne 1 2 3 4 5 ano]
 6. moje únava je z napětí, očekávání, nejistoty a odpovědnosti [ne 1 2 3 4 5 ano]
 7. moje únava je z napětí a nedostatku pohybu a uvolnění [ne 1 2 3 4 5 ano]
 8. moje únava je z dynamické pohybové práce, ze střídání napětí a uvolnění 
  [ne 1 2 3 4 5 ano]
 9. cítím únavu jako celkový tělesný a psychický stav [ne 1 2 3 4 5 ano] 
10. cítím únavu určitého místa na těle nebo určité psychické funkce [ne 1 2 3 4 5 ano]
11. cítím únavu jako aktuální psychofyziologický stav [ne 1 2 3 4 5 ano]
12. únavy se nemohu zbavit odpočinkem, jenž mám k dispozici [ne 1 2 3 4 5 ano]
13. myslím si, že moje únava je normální [ne 1 2 3 4 5 ano]
14. myslím si, že moje může vést k onemocnění [ne 1 2 3 4 5 ano]
15. myslím si, že moje únava je projevem onemocnění [ne 1 2 3 4 5 ano]

TEACHER FATIGUE
Abstract: The author examines the issue of teacher fatigue, which is at present 

given relatively little attention. He gives a defi nition of fatigue, and discusses its types 
and manifestations. Using two questionnaires, teacher fatigue was examined from the 



133

point of view of its structure and general values. Fatigue characteristics clearly point out 
some special and topical demands on the teaching profession. Some teacher fatigue data 
found are very serious from the psychohygiene point of view, and may be warning signs 
of health and mental damage and a decrease in professional performance. 

Keywords: fatigue, types of fatigue, teaching profession, psychohygiene of 
teachers 
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ZMĚNY KVALITY HLASU
UČITELŮ MĚŘENÉ DSI

VE VZTAHU K UČITELSKÉ PROFESI

Jana FROSTOVÁ

Abstrakt: Příspěvek navazuje na předchozí etapu šetření, zaměřeného na zkou-
mání změn kvality hlasu ve vztahu k profesnímu zatížení. O jeho průběžných výsledcích 
jsme již referovali (Frostová, 2008).

V první etapě projektu proběhlo šetření u 47 respondentů – studentů kombino-
vaného studia působících ve výchovně vzdělávacím procesu. Po roce byly u těchto ZO 
opětně pořízeny hlasové snímky a byla provedena analýza charakteristik hlasu pomocí 
standardní metody DSI (Dysphonia Severity Index).

Zároveň byly získány snímky od dalších učitelů, které budou srovnány v dalším 
roce a zvýší objektivitu získaných výsledků. Znovu též byly registrovány údaje získané 
z dotazníku zaměřeného na subjektivní percepci mluvního i zpěvního hlasu, na vědo-
mosti o hlasové hygieně, na zdroje těchto vědomostí a na subjektivní hodnocení hlasové 
zátěže v mimopracovních aktivitách.

Výsledky naznačují mírně pozitivní změny v charakteristikách hlasu vyjadřova-
ných mírou DSI v důsledku aktuální práce s hlasem a zároveň možnost užití DSI jako 
indikátoru potřeby reedukace či terapie hlasových obtíží u učitelů.

Klíčová slova: hlas, učitelé, hlasová hygiena, hodnocení hlasu, Voice Handicap 
Index, Dysphonia Severity Index

Úvod
Denní mnohahodinové používání hlasu v jeho plné síle při dobré srozumitel-

nosti je v literatuře právem přirovnáváno ke sportovnímu výkonu. Učitelé jako hlasoví 
profesionálové jsou velkou měrou odvislí od fyzické a psychické kondice. Je známo, 
že každé onemocnění či choroba v celém těle, fyzická bolest či špatné psychické roz-
položení se na hlase projeví. Rady a doporučení v oblasti hlasové hygieny se v dnešní 
době vyvíjejí v souladu s nejmodernějšími výzkumy a poznatky o hlasovém i celkovém 
zdraví člověka.

Jak uvádí mnozí autoři (Sataloff, 1998, Novák, 2000, aj.), patří mezi rizikové fak-
tory, mající nepříznivý vliv na hrtan (sliznice): kouření, nadměrná konzumace alkoholu 
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a gastroezofageální refl ux (často zapříčiněný špatnými stravovacími návyky). K dalším 
významným rizikovým faktorům, které se podílejí na vzniku hlasových poruch, patří 
zejména velká hlasová námaha spojená s přetěžováním celého hlasového ústrojí, nedo-
statečný hlasový odpočinek (hlasový klid) a stres.

Roy et.al. (2004) uvádí, že různí autoři se ve svých zprávách – pokud jde o frek-
venci výskytu hlasových poruch mezi učiteli – pohybují ve velkém rozpětí: od 4,4 % až 
po 90 %. Značnou variabilitu lze však pozorovat i u určení výskytu hlasových poruch 
v rámci celkové populace: 0,65 % až 15 %.

U nás se výskytem profesionálních hlasových poruch u učitelů zabýval Lejs-
ka (1967), který vyšetřil 772 učitelů a učitelek mateřských a základních škol (ZDŠ). 
Z  uvedeného počtu byl organický nález na hlasivkách ve formě uzlíčků nebo chronic-
kého edému zjištěn u 34 učitelů (4,4 %), a to 31 žen (5,7 %) a 3 mužů (1,4 %). Všichni 
muži byli silní kuřáci, z žen kouřily čtyři.

Výskytem hlasových poruch u učitelů a u celkové populace se v zahraničí
v letech 1998 až 2000 zabýval Roy se svými spolupracovníky (2004). Kontaktoval 
2531 účastníků ve věku 20 až 66 let ze států Iowa a Utah (USA). Na své případné 
hlasové obtíže bylo formou telefonního hovoru (užit dotazník po telefonu) dotázáno 
1243 učitelů a 1288 osob neučitelské profese. Průzkum ukázal, že 57 % učitelů a 28,8 % 
ze skupiny neučitelů trpělo přinejmenším jedenkrát ve svém životě hlasovými potížemi. 
V době ankety mělo 11 % učitelů (a 6.2 % neučitelů) hlasovou poruchu a 14,3 % učitelů
(a 5,5 % neučitelů) bylo v lékařské a rehabilitační péči z důvodu hlasové poruchy. 

Roy se spolupracovníky došel k závěru, že typickým představitelem učitele 
„majícího zkušenost s hlasovou poruchou“ je „žena ve věku mezi 40 až 59 lety, s učitel-
skou praxí 16 let a více, v jejíž rodinné anamnéze se vyskytují hlasové potíže“.

K rozvoji hlasových poruch mohou přispívat i další faktory. Roy zjistil, že učitelé, 
v porovnání s neučiteli jsou pravděpodobně více náchylní ke vzniku dechových potíží vyvo-
laných alergiemi. Učitelé udávali, že každoročně byli jednou či vícekrát nachlazeni a jednou 
či vícekrát za rok prodělali zánět hrtanu (laryngitidu). Kouření (užívání tabákových výrob-
ků) po dobu jednoho roku a déle a pití jedné či více skleniček alkoholických nápojů týdně po 
dobu jednoho roku a déle vycházelo – v porovnání s neučiteli – naopak méně. Mezi učiteli 
a neučiteli naopak nebyl zaznamenán žádný statistický rozdíl ve výskytu astma, nosních 
infekcí, alergických rým či rodinných anamnéz týkajících se hlasových poruch.

Tyto i další výsledky podporují názor, že učení je vysoce rizikové zaměstnání 
z hlediska vzniku hlasových poruch. K tomu samozřejmě přistupují i další faktory jak 
socio-kulturní tak biofyzikální povahy.

Bude proto třeba: 
a) rozkrývat postupně faktory, které přímo způsobují nebo facilitují vznik a roz-

voj hlasových potíží a poruch odvíjejících se jak z prostředí vlastní profese, tak
i z dalších oblastí života učitelů,

b) hledat způsoby zvládání a prevence těchto potíží.

Podceňování či neznalost základních požadavků na hlasovou hygienu může vést 
ke zhoršování parametrů hlasu, zvláště u učitelů. Lejska (2001) rozděluje péči o hlasové 
profesionály na oblast preventivní a léčebnou. Do oblasti preventivní zahrnuje vstup-
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ní preventivní prohlídky pro indikaci vhodnosti volby a výkonu hlasově náročného 
zaměstnání, periodické prohlídky s cílem stanovit okamžitý stav fonačního aparátu, 
hlasová školení a cvičení pro trvalé udržení hlasu ve vysoké kvalitě a ochranu hla-
sového aparátu před vnějšími negativními vlivy, hlasový odpočinek a zdravý způsob 
života. Do oblasti léčebné zahrnuje jednak léčbu onemocnění horních cest dýcha-
cích, dále pak léčbu onemocnění hrtanu. Respektováním těchto doporučení se hlasový 
profesionál může vyvarovat chyb, které mohou jednotlivě či ve svém součtu natrvalo 
ovlivnit jak jeho hlasové zdraví tak i zaměstnání. 

Výzkumný cíl
Cílem aktuální etapy šetření, která navazuje na výzkum, o jehož průběžných 

výsledcích jsme již referovali (Frostová 2008), je srovnání výsledků prvního a druhého 
měření u první části ZO (= zkoumaných osob), u kterých byly získány hlasové snímky 
s odstupem jednoho roku. 

Vyhodnoceny byly:
1. hlasové snímky zpracované metodou DSI (první a druhé měření, n = 47),
2. výsledky dotazníku zaměřeného na subjektivní percepci kvality mluvního

a zpěvního hlasu, na znalosti zásad hlasové hygieny, na zdroje těchto znalostí, 
zjištění časové zátěže hlasu v pracovních i mimopracovních aktivitách a na sub-
jektivní představy o zvládání hlasových obtíží (n = 130), 

3. výsledky dotazníku VHI (n = 130), Voice Handicap Index, postihující subjektiv-
ní hodnocení vlastní kvality hlasu a vlivu kvality hlasu na socioprofesní funkce. 

Výzkumný soubor
V první etapě projektu proběhlo šetření u 65 respondentů – studentů kombi-

novaného studia (4 muži, 61 žen), kteří již působí ve výchovně vzdělávacím procesu. 
V současné etapě šetření byly zároveň administrovány a vyhodnoceny výše uvedené 
dotazníky u další skupiny ZO a provedeny hlasové snímky u další skupiny ZO, u nichž 
srovnání výsledků proběhne souhrnně v následné etapě výzkumu. 

Postup
Získávání hlasových snímků probíhalo v následujících fázích:

Adaptačně-motivační
• adaptace na experimentální situaci (navázání kontaktu, uvolnění napětí, vysvět-

lení smyslu nahrávání),
• rámcové zadání (důkladné seznámení s postupem nahrávání, seznámení s poky-

ny, jež proběhnou v průběhu nahrávky, zaujetí správného fyzického postoje, 
nastavení mikrofonu na výšku dle zkoumané osoby, nastavení předepsané vzdá-
lenosti mikrofonu od úst),

• aktivizace k výkonu.
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Pre-výkonová
• vyzkoušení očekávaného výkonu,
• zpřesnění instrukcí (defi nitivní ujasnění zadání),
• registrace okolností aktuálně ovlivňujících výkon (předchozí či aktuální one-

mocnění, změny kondice, pracovní či osobní zátěže).

Výkonová
• pořízení elektronického záznamu,
• registrace zjevných zvláštností hlasového projevu ZO včetně doplňkových pro-

jevů (např. trémy, zvýšeného úsilí a dalších i neverbálních symptomů vyrovná-
vání se situací),

• zařazení do databáze (karta klienta, datum nahrávání, poznámky k výkonu).

Diagnostická
• registrace spontánních popisných, hodnotících, refl ektujících soudů a anamnes-

tických údajů.

K dispozici byly rovněž výsledky dotazníku vlastní konstrukce, zaměřeného na 
subjektivní percepci mluvního i zpěvního hlasu, na subjektivně pociťované potřeby 
změn mluvního i zpěvního hlasu, na vědomosti o hlasové hygieně i zdroje těchto vědo-
mostí, a intenzitu zátěže hlasu v pracovních i mimopracovních aktivitách.

Výsledky
Zatížení hlasu v hodinách týdně nad rámec řádné výuky

Zatížení jak mluvního, tak zpěvního hlasu všech zkoumaných osob v oblasti dal-
ších školních (nad rámec řádného úvazku) i mimoškolních (volnočasových) aktivit, jež 
jsou náročné na hlasovou produkci, je překvapivě nízké. Třetina respondentů (34,6 %) 
nevyvíjí žádnou další činnost náročnou na hlas mluvní, více než polovina respondentů 
(53 %) nemá žádné další aktivity spojené se zpěvem. 

Graf č. 1 Zatížení hlasu v hodinách týdně nad rámec řádné výuky (v %)
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Dotazníkové šetření dále poskytlo vhled do aktivit, jimiž se respondenti v uvede-
ném čase zabývají. Především je to vedení zájmových kroužků – nejčastěji: divadelní, 
sportovní, pěvecký, taneční, jazykový, kroužek keramiky, informatiky a dále doučování 
různých předmětů.

Pěvecky se respondenti aktivně realizovali v různých typech sborů, folklorních 
souborech, v ochotnických divadlech nebo zpívali v kapelách různých žánrů. 

Rozsah znalostí o hlasové hygieně
Znalosti o hlasové hygieně má 49 % respondentů, 51 % hodnotí své znalosti jako 

poměrně malé nebo naprosto nedostatečné. 

Graf č. 2 Rozsah znalostí o hlasové hygieně

Způsob prevence hlasových obtíží 

Dále nás zajímaly dosavadní způsoby prevence hlasových obtíží, než responden-
ti začali navštěvovat předmět hlasová výchova. Pouze 37,7 % respondentů (47 osob= 
100 %) uvedlo následující způsoby, jakým v praxi šetří svůj hlas. Respondenti nejčas-
těji uváděli „nekřičím“, „snažím se nekřičet“ (73,5 %). Podle NOVÁKA (2000) vzniká 
funkční hlasová porucha (hyperkinetická dysfonie) u dospělých nadměrnou hlasovou 
námahou, příliš hlasitým mluvením, křikem. Kromě hlasové námahy se podílí často 
abusus kouření a alkoholu.
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Tab. č. 1 Způsoby „šetření hlasu“ jak je uvádějí ZO
(100 %=počet výroků)

nekřičím 73,47
zbytečně nemluvím 38,78
používám pěvecká hlasová cvičení 26,53
piji dostatek tekutin 26,53
hlídám si polohu hlasu 20,41
nerozčiluji se 20,41
dodržuji hlasový klid 14,29
mluvím ve vyvětrané místnosti 10,2
mluvím tiše 10,2
hledám akusticky dobré místo 8,16
používám hlasová cvičení 8,16
zbytečně neodkašlávám 6,12
měkce nasazuji hlas 6,12
nepobývám v zakouřené místnosti 4,08
správně dýchám 4,08
nešeptám 4,08
nepiji chlazené nápoje 2,04

JOHNSON (1994) uvádí, že nesprávné používání hlasu je považováno za běžnou 
příčinu hlasové dysfunkce. Specifi cká chování, jež jsou terapeuty často citována jako 
příčiny hlasových dysfunkcí, rozděluje do aktivit, které se vyskytují při mluvení (např. 
hlasitý hovor, tvrdý hlasový začátek) a dále na neřečové hlasové projevy (např. pokašlá-
vání, hlasitý a tvrdý smích, nevrlé vrčení, bručení). Trvalé vzory nadměrné hlasitosti lze 
nalézt u určitých osobnostních typů a určitých profesních situací (např. při vyučování 
nebo trénování).

Výpovědi typu zbytečně nemluvím, dodržuji hlasový klid nebo odpočinek, mlu-
vím tiše, hledám akusticky dobré místo, aby mě hlas dobře zněl, svědčí o tom, že respon-
denti jsou si vědomi nutnosti nepřetěžovat svoje hlasové ústrojí. 

Např. respondentka L.K. (věk 35 let, praxe 7 let, pedagogický úvazek 22 hodin, 
učí na 2.st. ZŠ, učí HV, vede výtvarný kroužek – 2 hodiny mluvní hlas) popisuje přístup 
k péči o svůj hlas: „Když přijdu domů, dopřeji si tzv. chráněnou chvilku – 15 minut 
doma po výuce nemluvím, v klidu odpočívám“. Mívala ztráty hlasu, má alergii. Proto, 
dle svých slov, dodržuje důsledně požadavky na péči o hlas: „Dbám na hlasový odpoči-
nek, hlídám si intenzitu hlasu, nekřičím, v nemoci nešeptám, snažím se o měkké hlasové 
začátky“.

Způsoby řešení hlasových obtíží
Následující graf č. 4 zachycuje srovnání způsobu a možnosti řešení hlasových 

potíží doposud a perspektivně. Více respondentů by v případě onemocnění hlasu vyhle-
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dalo foniatrické ošetření, další by se obrátili na obvodní lékaře. Pro horší dostupnost 
specializované péče (foniatrie, ORL) v místě bydliště volí respondenti obvodního léka-
ře, ke kterému často mají plnou důvěru („už mě dlouho zná“). Ze současné mé praxe 
však vyplývá, že roste informovanost o hlasových potížích a většina obvodních lékařů 
odesílá učitele (i ostatní pacienty) při závažnějším podezření na odborná specializovaná 
pracoviště (ORL, foniatrie, alergologie, endokrinologie). 

Graf č. 4 Způsoby řešení hlasových obtíží

Ve srovnání s předchozím šetřením klesl počet ZO, které by své potíže s hlasem 
řešily samy doma. Jako příklad riskujícího přístupu ke svému hlasu lze uvést výpověď 
učitelky K.L.: „Před 10 lety mi během 2 měsíců 3x vypověděl hlas, pouze jsem sípala, 
nemohla jsem vůbec mluvit, vždy po 3 dnech to ustoupilo. Lékaře jsem nenavštívila.“ 

Jako další, jiná řešení hlasových potíží uvádějí respondenti léčbu homeopatiky 
a léčbu léky, které zakoupí v lékárně na doporučení a rady lékárníků. Ve výpovědích se 
nově objevil léčitel jako možný poradce při potížích s hlasem.

Subjektivně pociťované potřeby změny mluvního hlasu
I když je 86 % respondentů se svým mluvním hlasem spokojeno, přesto 41,54 % 

respondentů pociťuje subjektivně potřebu některé parametry svého hlasu změnit. 
Především chtějí snížit polohu hlasu (mají pocit, že mluví vysokým, nepěkným, 

ostrým hlasem), nebo naopak zvýšit polohu mluvního hlasu (mají pocit, že mluví příliš 
hlubokým hlasem, hlas jim „klesl“). Zhruba stejný podíl respondentů pociťuje potřebu 
mít silnější hlas. Výrazně je upřednostňováno zlepšení artikulace, u některých učitelek 
se objevily vady, spadající do oblasti logopedické péče. 
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Graf č. 5 Subjektivně pociťované potřeby změny mluvního hlasu

Subjektivně pociťované potřeby změny zpěvního hlasu

Pokud jde o subjektivní posouzení kvality zpěvního hlasu, převažují pozitivně 
hodnotící soudy (zpěvní hlas: spokojeno 63 %, nespokojeno, 38 % respondentů; mluvní 
hlas: spokojeno 86 %, nespokojeno 14 % respondentů), avšak zřetelně výraznější je 
spokojenost s kvalitou mluvního hlasu. ZO zřejmě vnímají parametry zpěvního hlasu 
mnohem více diferencovaně a vzhledem k oboru i více profesionálně než učitelé, kteří 
ve svém studiu neprocházejí předmětem souvisejícím s pěveckou výchovou.

Graf č. 6 Subjektivně pociťované potřeby změny zpěvního hlasu
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Srovnání 1. a 2. měření DSI u první skupiny ZO

U části zkoumaného vzorku učitelů (zhruba jedné třetiny) máme již k dispozi-
ci výsledky prvního i druhého měření DSI. Zaznamenali jsme mírný pozitivní posun 
u převažující části ZO, ale také mírný negativní posun u zbývajících (viz graf č. 7). Jak 
naznačuje tabulka v grafu č. 7, byl posun pozitivní zhruba o jeden a půl bodu, zatímco 
posun negativní byl zhruba o jeden bod.

Graf č. 7 Posun hodnot DSI v odstupu jednoho roku (n=47)

Je třeba konstatovat, že už při prvním měření byla převážná část učitelů v normě 
(tedy bez dysfonie). Nejzřetelněji se projevil posun DSI v intervalu -2,2 až -0,4 (mírná 
dysfonie). V intervalu -0,3 až 0,7 (lehké až mírné dysfonie) se poměr změnil jen nevý-
razně, podíl ZO s lehkou dysfonií (0,8 až 1,7) se prakticky nezměnil. Počet ZO s DSI 
>1.8 se lehce navýšil, podrobněji viz graf č. 8.

Graf č. 8 Srovnání 1. a 2. měření DSI u první skupiny ZO (n=47)
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Z analýzy dotazníků a výpovědí ZO získaných v diagnostické fázi pořizování 
hlasových snímků vyplývá, že ZO byly během roku aktivizovány požadavky studijních 
disciplín, jež jsou přímo zaměřeny na hlasový výkon. Ve svém postoji k hlasu byly ZO 
ovlivněny i disciplínami, které podávají informace o práci s hlasem a přímo i nepřímo 
o hlasové hygieně. Vzhledem k nárokům praxe jak na kondici, tak i kvalitu hlasu začali 
respondenti více doceňovat i zkušenosti starších kolegů a zaměřili se i na praktickou 
aplikaci různých způsobů péče o hlas.

Závěry:
Rozsah znalostí o hlasové hygieně se u vzorku zkoumaných učitelů ve srovnání

s předchozím šetřením mírně zlepšil, ale stále nemá potřebnou úroveň, jakou lze očeká-
vat u odborníků pedagogů. 

Způsoby zvládání potíží s hlasem vycházejí z uvedených zdrojů znalostí, ale zdá 
se, že přístup je spíše intuitivní, úzce zkušenostní bez potřebného ovlivnění teoreticky 
podloženými vědomostmi.

Za pozitivní trend lze označit výrazný posun k aktivním způsobům zvládání 
potíží s hlasem včetně doceňování odborné medicínské pomoci a konzultací se specia-
listy.

Subjektivně pociťované potřeby změny mluvního a zpěvního hlasu neodpovídají 
vždy subjektivnímu hodnocení kvality hlasu, což rovněž naznačuje problémy s percepcí 
hlasu jako pracovního nástroje.

Hodnoty DSI u stejného vzorku naměřené s odstupem jednoho roku naznačují 
mírný pozitivní trend, což odpovídá aktuální situaci osob zkoumaného vzorku. V sou-
časné době se koncentrují na práci s hlasem; trénují hlas; více se zajímají o problema-
tiku hlasu a sledují jeho parametry více než dříve. Více dbají doporučení stran hlasové 
hygieny a využívají zkušenosti služebně starších kolegů z oblasti hlasové kondice. Mají 
výraznější tendenci doceňovat poznatky z oblasti hygieny hlasu a aplikovat je v praxi. 

CHANGES OF THE QUALITY OF VOICE MEASURED BY
THE DSI IN RELATION TO THE TEACHING PROFESSION

Abstract: The present paper follows the preceding stage of research directed to 
the changes in the voice quality related to the professional load (FROSTOVÁ 2008).

In the fi rst stage of the project the research concerned 47 respondents, all of them 
students of combined (extramural) university studies who were simultaneously active 
in the teaching process.

After a year the voices of these teachers were recorded again and analysed with 
the use of the standard DSI (Dysphonia Severity Index) method.

At the same time other teachers’ voices were recorded and will be recorded again 
after a year; the comparison of these recordings should increase the objectivity of the 
obtained results. Registered were also the „new“ people’s answers given in the questi-
onnaire concerning the subjective perception of the speaking and the singing voice, the 
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knowledge on voice hygiene, the sources of this knowledge, and the subjective evalua-
tion of the voice load in extra-curricular activities.

The results suggest that the voice characteristics, as measured by the DSI, have 
slightly improved, which is the consequence of the teachers’ current working on voice. 
The results also show that the DSI is a suitable indicator of the need to give re-education 
or therapy of voice disorders to all teachers.

Keywords: voice, teachers, voice hygiene, voice evaluation, Voice Handicap 
Index, Dysphonia Severity Index
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Škola a zdraví 21, 2009, Aktuální otázky výchovy ke zdraví

ZDRAVÍ ZLEPŠUJÍCÍ VÝŽIVA JAKO
 METODA POSÍLENÍ ZDRAVÍ

ÚČASTNÍKŮ VZDĚLÁVACÍHO PROCESU 

Olena KONOVALOVA, Nataliia SAMOILOVA,
Oleksiy POLUBOIAROV, Igor TSYMBALOV

Abstrakt: V poslední době zaznamenáváme významný pokles zdraví studentů, 
a to zejména ke konci školního roku. Kumulovaná únava zhoršuje výsledky letního 
semestru a vypovídá negativně o stavu všech fyziologických systémů organismu. Během 
let 1998–2008 se oddělení valeologie a mezifakultní výzkumná laboratoř národní uni-
verzity Karazina Kharkiva zabývaly studií mechanismu adaptace organismu v podmín-
kách moderní vzdělávací a ekologické zátěže a hledáním cest k nápravě porušení těchto 
mechanismů,což vedlo k patologickým změnám organismu. Jedním ze směrů valeolo-
gického zajištění zdraví dětí a mládeže, který nabízíme, je používání zdravých potra-
vin, které vyvíjíme: čaje a sirupy založené na zdravotních rostlinách a také produkty 
z výhonků obilovin. Stav zdraví studentů 4 fakult na univerzitě byl odhadován v roce 
2008: fi losofi cká, radiofyziky, psychologie a cizí jazyky. Pro studenty 1, 2, 3 se jednalo 
o takové zdravé potraviny, jakými jsou fytočaje Vesnyanka, sirup Valeoton a výhonky 
obilnin. Zjistilo se, že stav kardiorespiračního systému a sada jeho indexů, podle které 
se odhaduje úroveň zdraví, byla u skupiny studentů získávající lepší potravu pro zdraví 
vyšší, než v kontrolní skupině. Přidání výživy ve formě fytočaje, fytosirupů a dalších 
zvláštních produktů zdravé výživy vyvinutých naší laboratoří nám tedy umožňují propa-
govat její biologickou hodnotu, zlepšovat zdraví ve formě přísunu minerálů a vitamínů, 
který pomáhá zachovávat zdraví studentů.

Klíčová slova: Valeologie, zdraví studentů, výživa. 

Téměř ve většině zemí jsou studenti považováni za skupinu se zvýšeným rizi-
kem, protože u studentů je mnohem častěji než u mládeže z ostatních společenských 
skupin sledováno významné zhoršení zdraví. Podle celé řady zdrojů [1–3] způsobuje 
přechod do nového společenského postavení studentů – včerejších žáků – aktivní mobi-
lizaci na začátku, poté vyčerpanost fyzických rezerv organismu, a to zejména v prvních 
letech vzdělávání. Po vstupu na univerzitu se student ocitne v novém společenském
a psychofyziologickém stavu. Adaptace na komplex nových faktorů, které jsou specifi c-
ké pro vyšší školu, je obtížným mnohaúrovňovým společensko-psychologickým proce-
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sem a je doprovázena významným napětím a také narušením optimální práce, odpočin-
ku a výživy. Toto vede k poruše procesu adaptace a k rozvoji celé řady nemocí.

V nedávné době došlo k významnému poklesu úrovně zdraví studentů ke konci 
akademického roku. Nashromážděná únava zhoršuje výsledky letního semestru a nega-
tivně ovlivňuje veškeré fysiologické systémy organismu.

K zabránění tohoto jevu je na jednu stranu potřeba zajistit důkladný vědecký 
výzkum a na druhou stranu zavést komplex praktických kroků zaměřených na optima-
lizaci organizace vzdělávacího procesu do praxe, a to spolu se zlepšením vzdělávacího, 
životního, výživného a odpočinkového stavu studentů.

Během let 1998–2008 se fakulta valeologie a mezifakultní vědecko-výzkum-
ná laboratoř národní university Kharkiva pojmenovaná po V. N. Karazin soustředily 
na mechanismy adaptace organismu v podmínkách moderní antropoekologické zátěže
a na hledání způsobů nápravy narušení těchto mechanismů vedoucích ke stavu před-
nemoci a k dalším patologickým změnám organismů.

Za použití celého komplexu fyziologických a psychologických technik jsme tedy 
provedli výzkum v oblasti stavu zdraví studentů prvního ročníku z fakulty fi lozofi c-
ké, fi lologické, ekonomické, biologické, chemické, radiofyziky a strojně-matematické 
a z fakulty psychologie a cizích jazyků [4].

Provedené výzkumy prokázaly, že rok od roku dochází ke zhoršení fyzického 
zdraví studentů prvního ročníku prakticky na všech fakultách. Výsledky výzkumu pro-
kazují snižující se počet studentů ve skupinách s vyšší úrovní zdraví a úrovní zdraví nad 
průměrem a zároveň dochází ke zvyšování podílu studentů s nízkou nebo podprůměr-
nou úrovní zdraví. Na obrázku 1 jsou tedy uvedeny výsledky sledování stavu fyzického 
zdraví (podle integrovaného ukazatele zdraví) celé řady studentů prvního ročníku fakult 
Karazinovi KhNU, a to během let 2002–2004. Jak můžeme vidět z předložených údajů, 
na fakultě radiofyziky nebyli v roce 2002 mezi zkoumanými studenty žádní, kteří měli 
podprůměrnou úroveň zdraví, v roce 2003 již bylo zjištěno 4,8 % studentů s úrovní zdra-
ví pod průměrem a v roce 2004 byl počet studentů s touto úrovní zdraví na úrovni 2,7 %. 
Studenti fakulty biologie měli výraznější tendenci – v roce 2002 bylo zjištěno 8,3 % 
studentů s úrovní fyzického zdraví pod průměrem. V roce 2003 mělo 10,5 % studentů 
úroveň somatického zdraví pod průměrem, v roce 2004 to bylo 3,8 % osob s nízkou 
úrovní zdraví a 9,4 % studentů s podprůměrnou úrovní fyzického zdraví. Tato tenden-
ce byla nejmarkantnější na fakultách fi lologie a cizích jazyků: v roce 2002 se jednalo 
o 1,6 % studentů s nízkou úrovní fyzického zdraví a 1,6 % studentů s podprůměrnou 
úrovní s somatického zdraví; v roce 2003 byl počet studentů s nízkou úrovní zdraví ve 
výši 2,6 %, pod průměrem – 7,9 %. V roce 2004 dosáhl počet studentů z nízkou úrovní 
fyzického zdraví již 7,7 % a úroveň zdraví pod průměrem byla zaznamenána u 18,3 %.

Výsledky dlouhodobého sledování tedy během období sledování prokazují pro-
gresivní tendenci klesajícího úrovně fyzického zdraví u studentů prvního ročníku na 
Karazinově KhNU. Naše výzkumy zjistily orientaci směrem k poklesu adaptivních mož-
ností kardiovaskulárního systému u studentů v každé dalším roce sledování [5]. Toto 
odráží zvyšující se stupeň zatížení vegetativního a centrálního nervového systému a je 
to jedním z důležitých faktorů při snižování možností adaptace studentů během tohoto 
vzdělávacího období. Tyto závěry jsou také ověřeny na základě studia údajů ze zdravotní 
stanice pomoci u KhNU: prokazuje se, že 29 % studentů prvního ročníku trpí jednou 
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a 28 % dvěma nebo třemi chronickými nemocemi. Předložená data prokazují urgenci 
zajištění efektivní preventivní práce na udržení a zlepšení zdraví studující mládeže.

Obr. 1 Dynamická úrovně fyzického zdraví u studentů prvního ročníku univerzity 
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Jedním z našich směrů valeologického zlepšování stavu dětí a mládeže je použití 
vylepšených potravinových produktů, které jsme vyvinuli: čaje a sirupy založené na 
domácích zeleninových surovinách a produktech z výhonků obilovin. Produktivita tako-
véhoto přístupu je také prokázána na příkladu zlepšení některých dětských předškolních 
institucí a žáků škol v některých regionech na Ukrajině. Podle našich výzkumů byla 
použita aplikace zlepšených potravinových výrobků podle ekologického stavu regionu 
a také intensity akademické zátěže dané vzdělávací instituce, což pomáhá překonávat 
sezónní infekční vlny, snižovat ukazatele informativních procesů kvůli únavě na konci 
akademického roku, zlepšovat ukazatele charakterizující stav kardiovaskulárního, imu-
nitního a respiračního systému. [6–9]

Daný výzkum se věnuje studiu vlivu různých zdraví zlepšujících produktů vyvi-
nutých valeologií na národní univerzitě Kharkiv pojmenované po V. N. Karazii, který 
se dříve zaměřoval na zlepšení ukazatelů zdraví u ukrajinských školáků a na ukazatele 
fyzického zdraví studentů univerzit.

V jarním semestru roku 2008 jsme odhadli stav zdraví studentů na 4 univer-
zitních fakultách: fi lozofi cké, radiofyzikální, psychologie a cizích jazyků. Studentům 
1, 2, 3 kurzů byly nabídnuty takové produkty zlepšující zdraví, jakými jsou fytočaje 
«Vesnyanka», fytosyrup «Valeoton», jídla z výhonků obilovin, a to v množství odpoví-
dajícím jejich věku. Byla použita celá řada fyziologických indexů pro expresní odhad 
fyzického zdraví studentů: index Ketle, index Robinson index, index Skibinsky, index 
Ruffje a index Shapivalova. Tyto indexy jsou úzce svázané s rozmanitými ukazateli 
fyzické přípravy a se somatickým zdravím studentů. [10,11]

Podle tabulky byl pro každý indexový ukazatel určen odhad v bodech a byl defi -
nován celkový počet bodů u každé úrovně fyzického zdraví:

U odhadu funkčnosti organismu byl stanoven potenciál adaptability jako celek 
(AP) a byla také provedena matematická analýza rytmu tepla (variační pulzometrie),
a to pomocí metody podle R. M. Baevskeho. [12,13]

Po kúře se sezónním čajem «Vesnyanka» jsme nepozorovali žádné významné 
rozdíly u většiny měřených ukazatelů, a to kromě potenciálu adaptability: v expe-
rimentální skupině 10 % zkoumaného podílu byla zvýšena uspokojivá adaptace. 
Výsledky provedených výzkumů potvrzují závěr učiněný po zlepšení stavu škol-
ních dětí, a to že jsou tyto sezónní fytočaje vhodné k použití v případech, které 
nevyžadují vysokou mobilizaci rezerv organismu: v ekologicky čistých regionech, 
u menší akademické zátěže a u zachování úrovně zdraví dosažené pomocí silnějšího 
přijetí nápravy. 

Výsledky zlepšení u dvouletých studentů pomocí sirupu «Valeoton» (obr. 2–4) 
prokázaly zvýšení úrovně somatického zdraví studentů z experimentálních skupin, 
doprovázené zvýšením možností adaptability a snížením napětí v regulačních systé-
mech, což je prokázáno zvyšujícím se počtem studentů s uspokojivou hodnotou poten-
ciálu adaptability a normální úrovní indexu napětí.

Je také možné dojít k závěru, že sirup «Valeoton» ovlivnil stav zdraví studentů 
v druhém ročníku více, než fytočaj. Toto je vysvětleno přítomností většího počtu rostlin 
v sirupu, což je výsledkem bohatšího spektra stopových látek, vitamínů a dalších biolo-
gicky aktivních látek. Tento sirup navíc obsahuje kyselinu jantarovou, která pozitivně 
ovlivňuje fungování nervového a vaskulárního systému.



151

Obr. 2. – Dynamika změny úrovně fyzického zdraví u studentů 2. ročníku před a po 
aplikaci sirupu „Valeoton“ 

 

Obr. 3 – Dynamika změn možností úrovně adaptace organizmu před a po aplikaci sirupu 
„Valeoton“ 

Další výzkumy prokázaly, že použití výživy s výhonky vojtěšky vedlo ke zvý-
šení počtu studentů s úrovní zdraví nad průměrem a s uspokojivou úrovní adaptace 
o 10 %. Intenzivní výzkum fungování kardiovaskulárního systému prokázal, že u stu-
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normalizován a dochází zde k optimizalizaci regulace srdeční aktivity. Pokud jsme 
u ukazatelů fyzického zdraví dosáhli téhož nepatrného zlepšení v důsledku konzumace 
rostlinného čaje, dává nám matematická analýza teplotního rytmu právo předpokládat 
další posílení úrovně fyzického zdraví, protož organismus si již obnovil regulatorní 
systémy vedle velmi efektivního řízení svého stavu. 

Obr. 4. – Dynamika změn indexu napětí u studentů v druhém ročníku před a po aplikaci 
sirupu „Valeoton“ 

Obr. 5. – Dynamika změn indexů napětí u studentů v třetím ročníku před a po aplikaci 
výhonků obilovin 
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Pokud je podle norem a zásad fytoterapie maximem měsíční kúra používání siru-
pu «Valeoton», potom je dále nutné udělat přestávku podporující dosaženou úroveň 
pomocí zdravotních fytočajů, výživa s výhonky může být podávána konstantně. Měsíč-
ní kúra používání výživy ve formě výhonků nevykazuje všechny možnosti zlepšení
s ohledem na tyto zdraví zlepšující potraviny. 

Jako výsledek defi nice úrovně fyzického zdraví, funkčnosti organismu a mož-
ností adaptability kardiovaskulárního systému u studentů prvního ročníku před používá-
ním čaje «Vesnyanka», u studentů druhého ročníku před používáním sirupu «Valeoton» 
a používáním výživných výhonků u studentů 3. ročníku se ukazuje, že největší pozitivní 
vliv na studované ukazatele byl dosažen fytosirupem, který lze doporučovat pro zlep-
šení stavu studentů během období nejvyšší akademické zátěže. Phytočaj je lepší pít na 
začátku semestru nebo po kúře na zlepšení stavu pro uchování dosažené úrovně zdraví. 
Jídla z výhonků jsou nutná k zavedené denního přídělů studentům pro dosažení stabil-
ního zlepšujícího se stavu.

Na závěr je třeba uvést, že zahrnutí denní dávky fytopotravin vyvinutých naší 
laboratoří jako přísad do každodenní stravy poskytuje možnost zvýšení její biologické 
hodnoty, ke zlepšení minerální a vitaminové bezpečnosti, která zlepšuje stav účastníků 
vzdělávacího procesu. Z tohoto důvodu je možné doporučit široké zavádění pro úče-
ly rozšíření sortimentu produktů ve studentských jídelnách a také pro dietní a léčebné
a profylatické potraviny. Pro zlepšení kvality potravin studentů je možné je doporu-
čit v organizovaných prostorách (univerzitní kantýny, studentské výdejny léků a místa 
odpočinků) i v domácích podmínkách (včetně studentských kolejí).

HEALTH-IMPROVING NOURISHMENT AS A METHOD 
OF STRENGTHENING THE HEALTH OF PARTICIPANTS
OF THE EDUCATIONAL PROCESS

Abstract: The considerable decline of health of students level is lately marked, 
especially by the end of school year. An accumulating fatigue worsens the results of 
summer session, negatively tells on the stte of all of the physiological systems of 
organism. During 1998–2008 the department of valeology and interfaculty research 
laboratory of the Karazin Kharkiv National University is study the mechanism of 
adaptation of organism in the conditions of the modern educational and ecological 
loading and the search of ways of correction of violations of these mechanisms, resul-
ting to the pathological changes of organism. One of the directions of the valeological 
making healthy of children and young people offered by us is the use of the health 
food stuffs developed by us: teas and syrups oh the basis of medical plants, and also 
products form sprouts of grain-crops, The state of health of students of 4 faculties of 
university was estimated in 2008: philosophical, radiophysics, psychology, foreign 
languages. To the students 1, 2, 3 courses such health food stuffs as phytotea Vesnyan-
ka, syrup Valeoton, sprouts of grain-growing cultures, accordingly. It is received that 
the state of the cardiorespiratory system and row of their indexes, on which a health 
level was estimated, for the students of groups, gettings a health feed were higher, 
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than at control groups. Thus, addition to day´s ration of feed phytotea, phytosyrups 
and other special products of health feed developed by a laboratory, enables to pro-
mote his biological value, improve mineral and vitamin material well-being, that is 
instrumental in making healthy of students.

Keywords: valeology, health of students, nourishment
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POHYBOVÁ AKTIVITA V ADOLESCENCI

Magda TALIÁNOVÁ

Abstrakt: Ačkoliv má pohybová aktivita pozitivní vliv na zdravotní stav, tak se 
její podíl v životě adolescentů neustále snižuje. Cílem mého příspěvku je upozornit na 
to, jaký je Body mass index u sledovaných adolescentů a jakým způsobem přistupují 
k pohybové aktivitě.

Klíčová slova: pohybová aktivita, zdraví, Body mass index, hypomobilie, ado-
lescence

Teoretická východiska 
Pohybová aktivita hraje důležitou roli v životě každého člověka. Pomáhá udržet lid-

ský organismus v dobrém zdravotním stavu, tělesné i duševní kondici. Pravidelný pohyb 
zvyšuje nejen tělesnou zdatnost a také má příznivý vliv na snižování nadváhy, redukci krev-
ního tlaku, zlepšení profi lů lipidů, zlepšení metabolismu cukrů, snížení rizika trombů, atd.

V období adolescence dochází k poklesu každodenní pohybové aktivity, neboť 
dospívající mládež tráví poměrně dost času ve škole a přípravou na studium. Svůj volný 
čas pak většina z nich věnuje sledováním televize, prací s počítačem a na sportovní akti-
vity zbývá jen málo času. Tento stav je považován za začátek stádia zvaného hypomobi-
lie. V tomto období je důležité motivovat dospívající k zájmovému sportování. Je možné 
využívat jejich zájem o nové atraktivní sporty, jako je spinning, aerobic, bojová umění, 
jóga, baseball, fl orball, atd. Pohybovou aktivitou se zvyšuje energetický výdej, rozvíjí se 
vytrvalost, mrštnost, ohebnost, tlumí agresivitu a může naučit uplatňovat sebekázeň a to 
zejména při kolektivních sportech. Pokud je pohybová aktivita dostatečně invazivní a trvá 
dostatečně dlouho, vede podle Rippeho k poměrně dlouhodobému následnému zvýšení 
klidového metabolismu tzv. Q-efektu. Mezi vhodné dlouhodobé pohybové aktivity v ado-
lescenci patří: chůze, cyklistika, plavání, běh, kolektivní míčové hry, turistika, lyžování, 
vodní sporty. U adolescentů s nadváhou je však nutné přihlížet ke vhodnosti a specifi cké-
mu působení jednotlivých sportovních aktivit tak, aby nedošlo ke zhoršení stavu.

Cíl výzkumu
Cílem výzkumu bylo zhodnocení úrovně fyzické aktivityadolescentů ve věku 

15–20 let. Úroveň fyzické aktivity hodnotím na základě srovnání dvou skupin adoles-
centů dle BMI (body mass index) metody.



156

Metodika výzkumu

Ve výzkumné části jsem se pokusila o sondu do oblasti fyzické aktivity. K získá-
ní dat do práce jsem použila metodu dotazníku, ale také antropometrické měření hmot-
nosti, výšky, tukové hmoty. Celkem bylo změřeno 1020 respondentů, kteří následně 
vyplnili dotazníky zaměřené na fyzickou aktivitu. Všechny dotazníky se mi vrátily zpět 
řádně vyplněné. Získaná data jsou zaznamenána do grafů, ve kterých jsou uvedeny rela-
tivní hodnoty (%) sledovaných jevů pro obě sledované skupiny. Statistická významnost 
byla ověřována pomocí testu dobré shody chí-kvadrát.

Charakteristika výzkumného vzorku – výzkumného šetření se zúčastnilo 
1020 respondentů ve věku 15–20 let z pardubického a královéhradeckého kraje v přípa-
dě středoškolských studentů a z celé ČR v případě vysokoškoláků. Výzkumu se zúčast-
nilo 835 chlapců a 185 dívek. Po rozdání dotazníku jsem respondenty seznámila s úče-
lem mé práce a podala jim základní instrukce k vyplnění. Na vyplnění dotazníku měli 
respondenti 25 minut.

Interpretace výsledků
Tab. 1 Hodnoty BMI u respondentů  

  15 let  16 let  17 let  18 let  19 let  20 let  

  absol. rel. absol. rel. absol. rel. absol. rel. absol. rel. absol. rel.

  četnost čet.% četnost čet.% četnost čet.% četnost čet.% četnost čet.% četnost čet.%

pod 18,5
podváha 16 1,5 16 1,5 9 0,8 9 0,8 10 0,9 5 0,5

18,5-24,9
norma 113 11 113 11 109 10,6 108 10,5 116 11,3 127 12,4

25-29,9 
nadváha 39 3,8 41 4 48 4,7 51 5 42 4,1 34 3,3

30-34,9
obezita I. 2 0,2 0 0 3 0,3 2 0,2 2 0,2 2 0,2

35-39,9
obezita II. 0 0 0 0 1 0,1 0 0 0 0 1 0,1

nad 40
obezita III. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,1
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Graf 1 Hodnoty BMI dle věku

Největší podíl podváhy mají skupiny patnáctiletých (1,5 % ze všech měřených) 
a šestnáctiletých (1,5 % ze všech měřených), největší podíl v kategorii normální váha 
mají dvacetiletí adolescenti (12,4 % ze všech měřených), největší podíl v kategorii na-
dváhy 4,7 % ze všech měřených) mají sedmnáctiletí, největší podíl v kategorii obezita 
I. (0,3 % ze všech měřených) mají sedmáctiletí, největší podíl v kategorii obezita II. 
mají sedmnáctiletí (0,1 % ze všech měřených) a dvacetiletí (0,1 % ze všech měřených) 
a jako jediní mají podíl v  kategorii obezita III. dvacetiletí (0,1 ze všech měřených).

Kladný vztah k pohybovým aktivitám označilo 88,1 % adolescentů s BMI nad 
90 percentil a 83,1 % adolescentů s BMI do 90. percentilu. I když se zdá, že k pohy-
bové aktivitě má kladný vztah přes 80 % adolescentů, tak otázkou zůstává, proč nece-
lých 20 % má záporný vztah k pohybu. Jsou to skutečně zdravotní důvody nebo je to 
nedostatečná motivace či pohodlnost?

Na dotaz, zda se účastní tělesné výchovy ve škole, odpovědělo ano 94 % ado-
lescentů z kategorie s BMI nad 90. percentil a 72,9 % adolescentů z kategorie s BMI 
do 90. percentilu. Tato data odpovídala i údajům ze škol, na kterých se provádělo 
šetření. 
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Graf 2 Pohybová aktivita ve volném čase
 
Sportovní oddíl navštěvuje 46,4 % adolescentů s BMI nad 90. percentil a 35,8 % 

adolescentů s BMI do 90. percentil. Mezi nejčastěji navštěvované sportovní oddíly 
patřil u chlapců hokej, fotbal, basketbal, volejbal. U děvčat to byla aerobic, strečink, 
spinning a volejbal. Kromě klasických sportů sem byly řazeny šachy , střelba a šerm. 
V grafu 3 je zobrazena intenzita pohybové aktivity u jednotlivých věkových skupin za 
24 hodin. Nejvíce pohybové aktivity ve všech stupních intenzity má skupina sedm-
náctiletých adolescentů. Naopak ve skupinách 15 a 20 let byla zaznamenána nejnižší 
pohybová aktivita.

Graf 3 Intenzita pohybové aktivity v hod./den
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V grafu 4 jsou zobrazeny nejčastěji používané pohybové aktivity u dotazova-
ných adolescentů. Adolescenti si mohli vybrat i několik sportů. V obou skupinách se 
nejčastěji adolescenti věnují míčovým hrám a cyklistice, avšak k nejméně využívaným 
sportům u skupiny adolescentů s BMI nad 90. percentil patřila atletika a u adolescentů 
s BMI do 90. percentilu bojová umění.

Diskuse a závěr
Výsledky šetření ukazují, že mezi adolescenty ve věku 15–20 let se zvyšuje 

výskyt jedinců s nadváhou. Jednou z hlavních příčin nárůstu tělesné hmotnosti v prů-
myslově vyspělých zemích u dospívajících jedinců je nepoměr mezi příjmem energie 
potravou a výdejem energie pohybovou aktivitou. Ačkoliv výsledky ukazují, že ke spor-
tovním aktivitám má kladný vztah více než 80 % dotazovaných respondentů v obou 
sledovaných kategoriích dle BMI, tak podíl skutečné pohybové aktivity a její intenzity 
se neustále snižuje. Ve skupině adolescentů s BMI do 90. percentil necvičí skoro 27 % 
dotazovaných na základě lékařského doporučení. Otázkou je, zda skutečně tolik ado-
lescentů má takové zdravotní problémy, které jim nedovolí alespoň částečně zapojit se 
do pohybových aktivit při tělesné výchově. Kolem 40 % adolescentů v obou skupinách 
odpovědělo, že pohybem tráví max. 1 hodinu denně, dalších přibližně 38 % v obou 
skupinách tráví sportem pouze ½ hodiny denně, což je ve věku dospívání pod hranicí 
doporučené pohybové aktivity. Z výsledků je také patrné, že do popředí oblíbenosti se 
dostávají sporty jako je cyklistika, turistika, hokej, fotbal, fl orbal. Bohužel je pravdou, 
že některé sporty jsou pro rodiče dětí fi nančně náročné a proto děti do sportovních oddí-
lů nepřihlašují. Ve městech a obcích chybí dostatek hřišť a hracích ploch, kde by se děti 
mohly sportovně realizovat. Chceme-li, aby se tento trend zlepšil, je nutné pomocí edu-
kace adolescenty a jejich rodiny motivovat. Je důležité vědět, co může pro adolescenta 
v oblasti sportovních aktivit udělat rodina, a co škola. Ze strany rodiny se očekává, že 
dítěti vymezí čas jak na sedavé, tak i na sportovní aktivity, bude ho pozitivně motivovat 
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ke sportu, vybere mu vhodnou sportovní aktivitu, bude se zapojovat do sportovních 
aktivit spolu s dítětem, nebude klást na dítě nepřiměřené požadavky, bude podporovat 
přirozený pohyb u dítěte. Ze strany školy je vhodné do tělesné výchovy zařazovat nové 
atraktivní sportovní aktivity, nebude kritizovat čí zesměšňovat adolescenty, kteří nemají 
sportovní vlohy, ale naopak bude je povzbuzovat a motivovat ke sportovním aktivi-
tám, pomůže adolescentům vytipovat sportovní aktivity, ve kterých by mohli excelovat, 
nedávat z tělesné výchovy špatné známky.

PHYSICAL ACTIVITY IN ADOLESCENCE 
Abstract: Even though physical activity has a positive effect on health state, its 

share in the life of young people has been decreasing. The purpose of my contribution 
is to point out the values of the Body Mass Index (BMI) in adolescents and what their 
approach to physical activity is. 

Keywords: physical activity, health state, Body Mass Index (BMI), hypo-mobil-
ity, adolescence
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PŘÍSPĚVEK KE SLEDOVÁNÍ VÝSKYTU 
OBEZITY U DĚTÍ MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU

Jana JUŘÍKOVÁ, Jan ŠIMŮNEK, Marcela BUDÍKOVÁ

Abstrakt: Práce podává informaci o měření vybraných antropometrických para-
metrů u jedenáctiletých dětí navštěvujících základní školy v Brně. U vyšetřovaných dětí 
byla měřena tělesná výška, tělesná hmotnost a ze získaných údajů byl vypočten BMI 
(body mass index). Dále bylo u dětí zjišťováno množství tělesného tuku pomocí součtu 
tloušťky tří kožních řas (jednalo se o kožní řasu nad biceps brachii, kožní řasu sub-
skapulární a supraspinální). Z výsledků měření bylo zjištěno, že nejvíce dětí se nachází 
v kategorii odpovídající normě, ať už byla použita metoda využívající BMI, nebo metoda 
stanovující množství podkožního tuku. Metoda stanovující množství podkožního tuku 
výpočtem z tloušťky tří kožních řas se pro soubor jedenáctiletých dětí jevila jako vhod-
nější.

Klíčová slova: tělesná hmotnost, tělesná výška, BMI (body mass index), tloušťka 
kožních řas, kožní řasa nad biceps brachii, kožní řasa subskapulární, kožní řasa 
supraspinální, množství podkožního tuku

Teoretická východiska 
Mladší školní věk začíná v 6–7 letech a je charakteristický vstupem dítěte na základ-

ní školu. Období končí ve věku 11–12 let, kdy se začínají projevovat známky pohlavního 
dospívání (MACHOVÁ, 1993; SUCHÝ et al., 1985). Vstupem do školy se dítěti mění dosavadní 
způsob života. Hlavní činností se stává činnost učební, žák se podřizuje požadavkům škol-
ního života, vyrovnává se s nároky školy na svou osobu. Začíná se měnit jeho postavení 
v rodině, respektuje se jeho role žáka. Ve stadiu školního dětství dochází k dalším pokrokům 
v rozvoji osobnosti, v mravním chování, v zájmové sféře, v rozvoji poznávacích procesů, 
v rozvoji citů a vůle, významné změny nastávají v socializaci žáka. 

Osobnost žáka se utváří postupně, při jejím formování se stávají významnými pod-
mínkami učební i pracovní činnost a postupná socializace. Nastává rozvoj poznávacích 
schopností, osvojování morálních norem, upevňování volních vlastností. Žák se snaží 
dodržovat určité zásady a společenská pravidla z vlastní vůle. Dochází k prohlubování 
a diferenciaci potřeb a zájmů, které vedou žáka k poznávání a sebeuplatňování. 
Zájmy jsou sice ještě proměnlivé, ale jejich realizování má kladný vliv na motivační 
a výkonovou stránku formující se osobnosti (KURIC, 2001). 
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Mladší školní věk je obdobím velké pohybové aktivity. Dítě nachází v pohybu uspo-
kojení a usiluje o jeho větší dokonalost. Zlepšuje se svalová koordinace, hlavně drobných 
svalů ruky. Pohyb je v tomto období pro děti jednou ze základních životních potřeb. Typická 
je i radost z pohybu a spontánnost pohybových činností (PÁVKOVÁ, 2002).

Způsob využívání volného času a výběr zájmů u dětí mladšího školního věku 
je sociálním prostředím silně ovlivněn. Prostředí, ve kterém děti tráví volný čas, je 
velmi různorodé. Může to být domov, škola, různé společenské organizace a instituce. 
Zvlášť výrazný je vliv rodiny, ve kterých rodiče slouží svým dětem jako vzory. Zájem 
konaný ze záliby může vzniknout jako odezva na zpevňování od rodičů, nebo dokonce 
jako následek spojení mezi zálibami a rodiči samotnými. Pokud rodina neplní svoji 
výchovnou funkci, mají možnost tento nedostatek do určité míry kompenzovat školy 
a různá výchovná zařízení kvalifi kovaným pedagogickým vedením. V případě nezdaru 
kompenzace je zvýšené nebezpečí, že se dítě dostane do vlivu nežádoucí vrstevnické 
skupiny, kde může být dokonce ohrožen i jeho zdravý vývoj. Jedním ze silně půso-
bících sociálních vlivů na děti a následně pak na výběr jejich zájmů jsou v současné 
době hromadné sdělovací prostředky, zejména televize. Děti, které stráví u televize pří-
liš dlouhou dobu, nemívají pak dostatek volného času na své zájmy, vlastní aktivitu 
tak nahrazují jen pasivním sledováním televizních pořadů. (PÁVKOVÁ, 2002; ŠULCOVÁ, 
2005). Woynarowska (2005) uvádí, že v České republice denně sleduje televizi 4 hodiny 
a více 29 % chlapců a 23 % dívek mladšího školního věku. Nejvíce dětí sleduje televizi 
v Lotyšsku (43 % chlapců a 35 % dívek), nejméně chlapců sleduje televizi ve Švédsku 
(18 %) a nejméně dívek sleduje televizi v Řecku (14 %). 

Pro mladší školní věk je charakteristický růst do výšky, prodlužování dolních 
končetin, zesilování svalstva, narůstání tělesných sil, zvyšování váhového přírůstku. 
Pokračuje osifi kace kostí, dochází k zvyšování výkonnosti orgánů. Na tělesném růstu je 
do značné míry závislý vývoj pohybových i ostatních schopností.

Studie z celého světa shodně udávají, že tělesná stavba dětí je proměnlivá, přede-
vším výška, tělesná hmotnost a obvod pasu se u dětí neustále zvyšuje. Zatímco některé 
z fyzických změn odpovídají dlouhodobému vývoji (TANNER, 1962) souvisejícímu se 
zdravějšími životními podmínkami a lepším výběrem potravy než u dřívějších generací, 
tyto změny se zdají být prudce stoupající a mohou souviset s projevy obezity. 

Obezita je rostoucí problém u dětí a dospělých (BOOTH et al., 2003) ve vyspělých 
zemích. Mimo obezity se u mnoha mladých lidí projevují dříve příznaky srdečních chorob, 
vysoký krevní tlak a diabetes. Dříve diagnostikované stupně chorob se za přítomnosti obezi-
ty zvyšují (kol., 2001; MCMAHON et al., 2004). Nadbytečný příjem energie a vysoký přísun 
nasycených tuků, soli a jednoduchých cukrů připívá ke složitějším problémům u dospělé 
populace. Rozvoj správných stravovacích zvyklostí může být přenesen do dospělosti, což je 
velmi důležité pro krátkodobé a dlouhodobé zdraví mladých lidí (HANDS et al, 2004).

Hands a kol. (2001) srovnávali výsledky několika velkých antropometrických prů-
zkumů výchdoaustralských dětí, ve kterých Blanksby s kol. (1974; 1986) zjišťovali výšku, 
tělesnou hmotnost a body mass index (BMI) u dětí ve věku 6–16 let. Shledali, že děti byly 
těžší vyšší v roce 2 000 než předchozí soubor dat. Tento trend byl stejný u obou pohlaví. 
Znepokojující bylo zjištění, že v tělesné hmotnosti byl nalezen silný vzestupný trend, zvláště 
mezi soubory dat z let 1 974 a 2 000 a obzvláště pro deseti- a dvanáctileté děti.

Podle Schlűtera se v průmyslově vyspělých zemích obezita vyskytuje u 5–30 % 
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dětí, z nichž 70–80 % zůstává obézních i v dospělosti. Naopak asi 30 % dospělých obéz-
ních mělo obezitu i v dětství (LISÁ et al., 1990).

Obezita neboli otylost je stav, při kterém se v těle hromadí nadměrné množství 
tukové tkáně. U dětí je hmotnost přesahující ideální tělesnou váhu o 20 % považována 
za obezitu (SOTHERN et al., 1999). 

V tabulce I je uvedena klasifi kace obezity.

Hodnota BMI Kategorie BMI
< 18,5 Podváha
18,5 – 24,9 Normální hmotnost
25,0 – 29,9 Nadváha
30,0 – 34,9 Obezita I. stupně
35,0 – 39,9 Obezita II. stupně
> 40 Obezita III. stupně – tzv.„morbidní obezita“

Tabulka I – Klasifi kace obezity (podle WHO, 1997 – in: Hainer a kol., 2004, upraveno)

Cíle výzkumu
Woynarowska s kol. (2005) zjišťovala u dětí mladšího školního věku, jak samy 

sebe hodnotí – zda se cítí být „příliš tlusté“, „akorát“ nebo „příliš hubené“. 19 % čes-
kých jedenáctiletých chlapců odpovědělo, že se cítí být příliš tlustí, 61 % se cítilo být 
akorát a 20 % se cítilo být příliš hubení. U českých jedenáctiletých dívek byla situace 
následující: 34 % samo sebe hodnotilo jako příliš tlusté, 51 % se cítilo být akorát a 15 % 
mělo pocit, že jsou příliš hubené. 

Cílem předložené práce bylo zjistit, jak vypadá situace po změření některých 
antropometrických parametrů. Bylo vyšetřeno 98 dětí (54 chlapců a 44 dívek) ve věku 
11 let navštěvujících základní školy v Brně. U dětí byly zjišťovány základní antropome-
trické parametry jako ve výška, tělesná hmotnost, z těchto naměřených hodnot byl vypo-
čítán body mass index, aby bylo možno děti rozdělit do kategorií podle BMI. Dále byla 
měřena tloušťka kožních řas, jejichž součet vedl ke zjištění obsahu tělesného tuku. 

 
Hypotézy

V literatuře je zaznamenáno celosvětové šíření obezity, a to už i u dětské popu-
lace. Hypotéza výzkumu byla, že vzorek jedenáctiletých dětí ze základních škol v Brně 
v České republice ještě není globalizací natolik dotčen, aby u něho byl zaznamenán 
větší výskyt obezity. 

Materiál a metodika
Tělesná stavba byla zjišťována u dětí navštěvujících základní školu pomocí 

antropometrických měření. Soubor zkoumaných dětí tvořilo 54 chlapců a 57 dívek; cel-
kem se výzkumu zúčastnilo 111 dětí. Všechny děti byly ve věku 11 let.
U těchto dětí byla provedena následující antropometrická vyšetření:
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měření tělesné hmotnosti a výšky s následným výpočtem BMI a rozdělení dětí do 
kategorií podle hodnot BMI
určení tloušťky tří kožních řas a rozdělení dětí do kategorií podle zjištěného obsa-
hu tuku v těle

Ad 1) 
Tělesná hmotnost byla měřena na lékařské elektronické váze od fi rmy SOEN-

HLE, typ 75xxLED, s přesností měření do 0,1 kg, rozsah 150 kg. Vyšetřované dítě 
bylo při vážení ve spodním prádle, bez obuvi (KLEINWACHTEROVÁ et BRÁZDOVÁ, 1992). 
K hmotnosti prádla nebylo při určování tělesné váhy přihlíženo.

Tělesná výška byla zjišťována pomocí antropometru od fi rmy Sieber Hegner Co. 
Měřené dítě stálo zpříma, paty u sebe, špičky nohou mírně od sebe, zpevněný trup, 
mírný nádech, hlava v rovnovážné poloze. Na stupnici antropometru bylo odečítáno 
s přesností na 1 mm.

Index tělesné hmotnosti (obvykle označován zkratkou BMI – z anglického origi-
nálu „Body mass index“) je doplňujícím ukazatelem, který se odvozuje z tělesné hmot-
nosti a výšky. Měření BMI se všeobecně rozšířeno v civilním sektoru i v armádě (JUŘÍ-
KOVÁ et al., 2001). BMI je dán vztahem:

                   tělesná hmotnost [kg]
BMI =   ---------------------------------
                    (tělesná výška [m])2

Ze zjištěné tělesné hmotnosti a výšky byla vypočtena hodnota BMI. Výsledky 
byly zařazeny do šestistupňové škály. Jednotlivé kategorie jsou odvozeny z percentilo-
vých hodnot (podle kol., 1995) – viz tabulka II.

Kategorie Percentil Hodnocení
1. < 10 Těžká podvýživa
2. 10 – 25 Podvýživa
3. 25 – 75 Norma
4. 75 – 90 Nadváha
5. 90 – 97 Nadváha hraničící s obezitou
6. > 97 Obezita

Tabulka II – Kategorie hodnot BMI (podle Prokopce, in kol., 1995)

Ad 2)
Tloušťka kožních řas byla měřena bestovým kaliperem harpendenské-

ho typu, tj. s konstantní silou přítlačných plošek, která byla stanovena mezinárod-
ní dohodou na 10 p na mm2 při velikosti plošky nejméně 40 mm2, s přesností na 
0,1 mm. Při měření kožních řas se nejprve odtáhne kůže od podkožního svalstva 
uchycením řasy mezi prsty (palec a ukazovák), potom se řasa stiskne mezi plastická 
ramena kaliperu – vzdálenost měričích ploch kaliperu od prstů je prakticky asi 1 cm. 
Odečítá se na stupnici měřidla nejdéle za 2 s (BRÁZDOVÁ et FIALA, 1998). Kožní řasy 

1.

2.
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byly měřeny v závislosti na tom, zda bylo vyšetřované dítě pravák nebo levák na levé, 
resp. pravé polovině těla.

U dětí byly měřeny 3 kožní řasy:
řasa nad triceps brachii
řasa subsakapulární
řasa supraspinální

Výsledky součtu tloušťky výše uvedených tří kožních řas byly zařazeny do 
pětistupňové škály. Dále byla vyhodnocena četnost těchto kategorií v procentech 
u každé měřené skupiny. Pětistupňová škála zahrnuje následující kategorie, krajní 
kategorie jsou otevřené (MĚKOTA et KOVÁŘ, 1995) – viz tabulka III.

Skupina
Množství podkožního tuku

velmi nízké podprůměrné průměrné nadprůměrné velmi vysoké

Chlapci < 13,5 13,6 – 17,5 17,6 – 28,0 28,1 – 52,0 > 52,1

Dívky < 15,0 15,1 – 19,5 19,6 – 41,0 41,1 – 62,0 > 62,1

Tabulka III – Kategorie množství podkožního tuku (podle Měkoty a Kováře, 1995)

Výsledky a diskuse
Naměřené hodnoty tělesné hmotnosti a výšky a vypočtená hodnota BMI jsou 

uvedeny v tabulce IV.

Skupina
Hmotnost [kg] Výška [m] BMI

m s m s m s

Chlapci 39,5 8,50 1,476 0,064 18,14 2,88

Dívky 60,1 9,36 1,720 0,065 20,21 2,24

Tabulka IV – Průměrná hmotnost, výška a BMI vyšetřovaných dětí
Vysvětlivky: m – aritmetický průměr, s – směrodatná odchylka

Hmotnostní rozdíl mezi pohlavími u jedenáctiletých dětí byl zjištěn minimál-
ní. U dívek byla zjištěna větší průměrná výška než u chlapců stejného věku, avšak 
hodnoty BMI se v rámci pohlaví příliš nelišily. Tabulka V uvádí počty dětí zahrnu-
tých do jednotlivých kategorií BMI i celkové hodnocení souboru.

1.
2.
3.



166

Skupina
Kategorie BMI

1 2 3 4 5 6

Chlapci 4 12 22 12 2 2

Dívky 6 8 18 7 5 0

celkem 10 20 40 19 7 2

Tabulka V – Počty dětí zařazených do jednotlivých kategorií BMI

Nejvíce dětí bylo zařazeno do kategorie 3, která odpovídá normě. Do kategorií 
2 a 4 byl zařazen téměř stejný počet dětí: 20 dětí do kategorie podvýživy a 19 dětí do 
kategorie nadváhy.

V tabulce VI jsou děti rozděleny do kategorií podle množství podkožního tuku 
zjištěného ze součtu tloušťky tří kožních řas.

Skupina
Množství podkožního tuku

velmi nízké podprůměrné průměrné nadprůměrné velmi vysoké

Chlapci 0 8 24 16 6

Dívky 2 8 26 7 1

celkem 2 16 50 23 7

Tabulka VI – Počty dětí zařazených do jednotlivých kategorií podle množství podkožního tuku

Celkově i v jednotlivých skupinách byla nejvíce zastoupena kategorie s průměr-
ným množstvím podkožního tuku, nejméně kategorie s velmi nízkým množstvím pod-
kožního tuku. 

Závěr
Z výsledků měření podkožního tuku bylo zjištěno, že nadpoloviční většina (51,5 %) 

vyšetřovaných dětí má množství podkožního tuku průměrné, 23,7 % nadprůměrné 
a 7,2 % vysoké. Podprůměrné množství tuku má 16,5 % dětí a pouze 2 % měřených 
dětí velmi nízké. Z daných výsledků je patrné, že počet dětí s nadprůměrným a velmi 
vysokým množstvím podkožního tuku výrazně (téměř dvojnásobně) převyšuje počet 
dětí s podprůměrným a velmi nízkým obsahem podkožního tuku. 

Ve srovnání s měřením tloušťky kožních řas byly u Body mass indexu výsledky 
poněkud odlišné. Nejvyšší počet měřených jedinců se nachází také v kategorii určující 
normu, jde o 41,2 % vyšetřovaných dětí. Do kategorie dětí s nadváhou bylo zařazeno 
19,6 % jedinců a do kategorie hodnotící tělesnou stavbu jako podvýživu bylo zařazeno 
20,6 % z celkového počtu vyšetřených dětí.

Pro účely této práce se jeví jako vhodnější metoda měření tloušťky kožních řas, 
protože postihuje podíl tukové tkáně. Hodnota BMI tento poměr nepostihuje a způsobu-
je nepřesnosti v charakteristice měření. Například typ postavy s velkým podílem svalo-
vé hmoty a tedy s nadprůměrnou hmotností by byl charakterizován jako nadváha.
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A CONTRIBUTION TO THE RESEARCH 
OF OBESITY INCIDENCE AMONG CHILDREN 
OF YOUNGER SCHOOL AGE

Abstract The article gives information on the measurement of selected anth-
ropometric parameters of 11-year-old children attending primary schools in Brno. 
Body weight and height were measured and the acquired data was used to calculate 
the BMI (body mass index). Further, the volume of body fat was calculated as a sum of 
thicknesses of three skinfolds (the skinfold above biceps brachii, the subscapular and 
the supraspinal skinfolds). The results show that most children fall within the category 
that corresponds to the norm, both when the BMI method or the method of fatty tissue 
volume are used. The method of fatty tissue volume calculated from the thickness of the 
three skinfolds seemed to be more suitable for eleven-year-old children.

Keywords: body weight, height, BMI (body mass index), skinfold thickness, 
skinfold over biceps brachii, subscapular skinfold, supraspinal skinfold, volume of fatty 
tissue
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Škola a zdraví 21, 2009, Aktuální otázky výchovy ke zdraví

BODY IMAGE A STRAVOVACÍ ZVYKLOSTI
DĚTÍ STARŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU

Sylva ŠTAJNOCHROVÁ

Abstrakt: Práce hodnotí subjektivní názor dětí staršího školního věku na jejich 
vzhled a postavu, tj. zda jsou spokojeni s tím, jak vypadají a kolik váží, nebo zda touží po 
hubenější, resp. svalnatější postavě, dále zjistit, zda s touhou po hubenější nebo svalna-
tější postavě mění stravovací návyky jedí více zeleniny, méně sladkostí nebo vynechávají 
některá denní jídla a drží diety. K tomuto zjištění byl použit dotazník, jehož součástí byl 
také test přiřazování siluet. Výsledky studie zahrnující 109 chlapců a 112 dívek uká-
zaly, že chlapci jsou mnohem více spokojeni se svým vzhledem a hmotností než dívky. 
70 % chlapců je spokojeno se svou váhou, naproti tomu 57 % dívek si přeje vážit méně 
a vypadat štíhlejší. Dále bylo zjištěno, že dívky častěji než chlapci vynechávají některá 
denní jídla nebo drží diety. Z celkového souboru mělo 32 % respondentů nadváhu nebo 
obezitu.

Klíčová slova: Osobnost, sebepojetí, body image, poruchy příjmu potravy, men-
tální anorexie, mentální bulimie, bigorexie, objektivní a subjektivní hodnocení tělesných 
proporcí, diety, test přiřazování siluet

Úvod: 
„Lidské tělo je nedílnou součástí osobnosti. Je nositelem existence, vypovídá

o rase, pohlaví, sociálním rodu, konstituci, věku, zdravotním stavu i společenském 
postavení. Je základní hodnotou člověka, měřítkem sebehodnocení, trvalým zdrojem 
potěšení, ale někdy i frustrací.“(5)

Pod pojem tělesné sebepojetí (body image) řadíme všechny představy jedince, 
které mají vztah k jeho vlastnímu tělu.

Člověk vnímá své tělo a hodnotí ho nejen podle změn, které probíhají na jeho 
povrchu (začínají se mu dělat vrásky, šedivět vlasy), ale také jako fyzický celek ve 
smyslu hodnocení tělesného zevnějšku (hezký, ošklivý, fyzicky přitažlivý). V dnešní 
době roste význam toho, jak se jedinec vidí a jak naplňuje kritéria pro hodnocení těles-
ného vzhledu. 

Každý si tak v průběhu života vytváří určitý obraz svého těla, akcentovaný 
určitou mírou spokojenosti či nespokojenosti se svým zevnějškem, ve kterém se 
rovněž, tak jako v sebepojetí, odrážejí i reakce okolí na tělesný zjev subjektu, který 
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se tak stává důležitým zdrojem míry sebevědomí, nebo naopak fyzické nedostateč-
nosti.“(11)

Hodnocení a spokojenost s vlatním tělem má význam pro sebehodnocení a psy-
chické zdraví, podminuje také náš vztah k ostatním lidem i naše chování. Mezi základní 
složky body image patří vzhled, zdatnost a zdraví. Význam těchto jednotlivých složek 
se mění s věkem a je závislý na pohlaví.

Kladný nebo záporný vztah k tělesnému sebojetí se vyvíjí již v 6 letech a v prů-
běhu puberty nabývá na důležitosti. Dle Thompson je patrné, že již v 6 letech je 
tělesný vzhled mnohem důležitější pro dívky než chlapce a že dívky jsou se sebou 
již v tomto věku mnohem méně spokojené. S věkem roste i zájem o tělesný vzhled 
u obou pohlaví(13). Často se diskutuje o úloze medií ve vztahu k zobrazování mužského 
a ženského těla. Jelikož sdělovací prostředky odrážejí současné společenské normy, 
může zobrazování štíhlých postav v mediích ovlivnit to, jakým způsobem ženy a muži 
vnímají svoji vlastní postavu, její velikost a proporce. Existuje obecná shoda v tom, 
že tlak na ženu je mnohem silnější než tlak na muže. Studie, které se zabývaly zob-
razováním obou pohlaví v mediích, zjistily, že ženy a muži jsou zobrazováni výrazně 
odlišným způsobem. Zatímco muži bývají zobrazováni ve standardní tělesné hmot-
nosti, ženy jsou zobrazovány jako abnormálně štíhlé (4). Vědci se obvykle domnívají, 
že ženy i muži mají ideál postavy odvozený z medií a jiných zdrojů. Jelikož však 
často dochází k diskrepanci mezi těmito vzory a skutečností, může tak být narušeno 
tělesné sebepojetí člověka a v důsledku toho tak může docházet k pocitům nedosta-
tečnosti. Vzhledem k tomu, že media mají velký vliv na dospívající u kterých výrazně 
ovlivňují jejich životní styl, chování i sebehodnocení. Podle Grogan (4) již u dívek ve 
věku 8 let je patrná nespokojenost s tělesnou hmotností a postavou dívky začínají pre-
ferovat společensky žádané štíhlé tělo. V období adolescence vrcholí u dívek obavy 
o obraz vlastní postavy z důvodu probíhajících tělesných změn, které je vzdalují od 
ideální štíhlé postavy. Výzkumy spolehlivě prokázaly, že většina mladých dívek ve 
věku 13–16 let je nespokojena se svým tělem, připadá si tlustá a chtěla by zhubnout. 
Postava se tak pro ně stává jednou z nejdůležitějších starostí. V souvislosti s tímto 
rozporem začíná přibývat řada dysmorfofobií jsou to psychické poruchy, které se pro-
jevují zkresleným vnímáním těla nebo jeho jednotlivých částí. Mezi dysmorfofobie 
Kolouch zařazuje i poruchy příjmu potravy (mentální anorexie a mentální bulimie)
a bigorexii (6). 

Metodika:
Studie byla prováděna v průběhu prosince až března 2008 na čtyřech náhodně 

vybraných ZŠ v Brně a u dětských praktických lékařek. Dotazníkové šetření bylo reali-
zováno na druhém stupni základní školy, tj. 6. až 9. třída. 

Celkový soubor tvoří 221 dětí z toho 112 dívek a 109 chlapců ve věku 11–15 let. 
Data byla sbírána na jednotlivých školách a u dětských obvodních lékařek pomo-

cí dotazníku. Z důvodu nutnosti zvážení a změření dětí, byly předem rozdány informo-
vané souhlasy rodičům žáků z druhého stupně základních škol. 

Vyplnění anonymního dotazníku probíhalo ve vyučovací hodině, žáci byli před 
vyplněním dotazníku poučeni o způsobu vyplnění, zvážení a změření. 
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U dětských obvodních lékařek probíhal sběr dat tak, že respondent vyplnil dotaz-
ník v čekárně a po odevzdání v ordinaci do něj lékař zaznamenal výšku a váhu.

Tab. 1

Věk 11 let 12 let 13 let 14 let 15 let Celkem
Chlapci 10 15 28 27 32 112
Dívky 6 25 21 36 21 109
Celkem 16 40 49 63 53 221

Metoda:
Ke zjištění tělesného sebepojetí a jídelních zvyklostí byl použit dotazník 
Jako vzor pro sestavení dotazníku byly použity některé otázky z podobně zamě-

řené studie provedené v roce 2005 v České republice: Životní styl a zdraví českých 
školáků (Csémy, Krch a kol.). 

Dotazník byl doplněn o test přiřazování siluet (SMT), tato technika byla vytvoře-
na Stunkardem et all. v roce 1983. Test měří spokojenost s body image. Respondentům 
je předložena stupnice postav od velmi štíhlých až po velmi silné. Stupnice bývá soubor 
5–12 siluet, které slouží k prezentaci rozdílných antropometrických tvarů, založených 
na rozdílném poměru pasu a boků. Úkoly jsou vybrat siluetu, která je nejbližší jejich 
vlastní postavě, a potom siluetu, kterou považují za ideální neboli takovou, jak by chtěli 
vypadat. Rozdíl mezi těmito dvěma siluetami je považován za ukazatel spokojenosti či 
nespokojenosti s body image (15,10,2, 12). 

V následující části měli respondenti ohodnotit subjektivní vztah k jednotlivým 
částem těla. Míra spokojenosti je určována hodnocením těla na pětibodové stupnici jako 
při známkování ve škole (1– úplná spokojenost, 5 – naprostá nespokojenost)

Dotazník obsahoval také otázky týkající se spokojenosti s váhou a držení diet. 
Dále frekvenční dotazník pro zjištění jídelních zvyklostí respondentů. 

Použité statistické metody 
Výsledná data byla neparametrická, proto byl v případě porovnávání 2 kvanti-

tativních veličin použit test Kruskal–Wallis nebo chí-kvadrát test. V případě korelací 
byl použit Spearmanův korelační koefi cient. Data byla hodnocena pomocí programu 
EPI INFO, tento program je určen pro zdravotnickou statistiku. Problém byl v použití 
Spearmanova koefi cientu pro jeho výpočet byl použit R systém. 

Výsledky a diskuze:
Rozložení hmotnostně výškového poměru a zastoupení v celkovém počtu respon-

dentů znázorňuje tabulka č. 2. Zastoupení hmotnostně výškového poměru u respondentů 
zobrazuje graf č. 1. V celkovém souboru mělo podváhu 23 % dívek a 17 % chlapců. Nad-
váhu nebo obezitu mělo mělo 22,4 % dívek a 41,3 % chlapců. Z celkového počtu respon-
dentů je patrný mnohem větší počet chlapců s nadváhou nebo obezitou oproti dívkám.
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Tab. 2

Kategorie Hmotnostně– výškový poměr Celkovový počet
Podváha pod 25 20 %

Normální váha 25–75 48 %
Nadváha 75–90 14 %
Obezita nad 90 18 %

Graf 1

Subjektivní hodnocení postavy u respondentů nesouhlasí s objektivními hodno-
tami hmotnostně výškového poměru. Chlapci i dívky přes objektivně existující nadváhu 
nebo obezitu hodnotí svoji postavu jako normální. Dívky se při existující podváze zařa-
zují k normální postavě (viz grafy č. 2 a 3). 

Graf 2

Hmotnostně výškový poměr chlapců a dívek

Subjektivní a objektivní hodnocení postavy chlapci
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- 90 % chlapců s nadváhou hodnotí svoji postavu jako normální
- 76 % chlapců s obezitou hodnotí svoji postavu jako normální

Hodnota Spearmenova koefi cintu byla = 0,6103516, tj. pozitivní korelace mezi 
subjektivním a objektivním hodnocením. Tato pozitvní korelace není příliš vysoká 
z důvodu zařazení velkého množství chlapců k normální postavě při objektivně existu-
jící nadváze nebo obezitě. Tato tendence může svědčit o tom, že neví, jaká by měla být 
jejich normální váha, nebo že zaměňují tloušťku za svaly. 

Graf 3

- 53 % obézních dívek hodnotí svoji postavu jako jako tlustou
- 80 % dívek s nadváhou hodnotí svoji postavu jako normální.
- 46 % dívek s podváhou hodnotí svoji postavu jako normální.

Hodnota Spearmenova koefi cintu byla = 0,5661810, tj. pozitivní korelace mezi 
subjektivním a objektivním hodnocením. Tato pozitvní korelace není příliš vysoká 
z důvodu zařazení velkého množství dívek k normální postavě při existující podváze 
nadváze nebo obezitě. 

Tento nepoměr může být známkou toho, že dívky neví jaká by měla být jejich 
optimální váha nebo že extrémně štíhlá postava, která bývá prezentována medii, je dle 
jejich názoru optimální.

Srovnáme-li chlapce a dívky mezi sebou je zřejmé, že dívky se častěji hodnotí 
jako tlusté 11,6 % a chlapci jako hubení 21,1 % a to přesto že obézních dívek bylo 
výrazně méně než obézních chlapců, viz graf 4.

Subjektivní a objektivní hodnocení postavy dívkami
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Graf 4

Další část dotazníku byla zaměřena na hodnocení spokojenosti s jednotlivý-
mi tělesnými partiemi, podobnou metodu použila Fialová (3) v r. 2006. Respondenti 
měli očíslovat jednotlivé tělesné partie známkou 1–5 (viz tabulka 2). Fialová uvádí, 
že u mužů se na nespokojenosti podílejí spíše partie v horní polovině těla (hruď, šíje, 
ramena). U žen je celkové hodnocení podstatně horší, nejvíce výhrad mají dívky k pasu, 
břichu, bokům a stehnům.

Zjištěné výsledky ukazují, že u chlapců není patrné horší hodnocení horních par-
tií těla (paže a prsa), ale dívky mají oproti chlapcům horší hodnocení většiny tělesných 
partií, z toho nejhůře hodnotí prsa, břicho, hýždě, boky a stehna (viz tabulka 3).

Tab. 3

Průměrné hodnoty – jednotlivé tělesné partie
chlapci dívky

Oči 1,6 1,6
Ústa 2,2 2,0
Nos 2,3 2,9
Vlasy 2,1 2,1
Paže 2,1 2,4
Prsa 2,4 2,7
Břicho 2,4 3,1
Boky 2,3 2,9
Hýždě 2,3 3,4
Stehna 2,3 3,7

Z hodnot pro jednotlivé tělesné partie se vypočítala hodnota celkové spokoje-
nosti nebo nespokojenosti. Bylo zjištěno, že u dívek se hodnota celkové nespokoje-
nosti s věkem příliš nemění oproti tomu u chlapců statisticky výnamně kolísá s věkem 
(tabulka 4).

Srovnání chlapců a dívek
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Tab. 4

Průměrné hodnoty celkové spokojenosti 
Věk Průměr – dívky Průměr – chlapci
11 2,04 1,5
12 2,3067 2,012
13 2,1929 2,3143
14 2,1407 1,8694
15 2,1531 1,8524

Z toho lze usuzovat na to, že dívky jsou se sebou celkově méně spokojené než 
chlapci, a to již od věku 11 let. 

Test siluet, který měří spokojenost s body image, se užívá spíše v zahraničních 
studiích u starších věkových kategorií a spíše u žen než u mužů. U nás nebyl tento test 
v této věkové kategorii zatím použit. 

Z grafu č. 5 je patrné, že si dívky přejí štíhlejší postavu (hodnoty PP-3 až PP-1) 
než chlapci. Chlapci oproti tomu jsou častěji spokojeni se svojí současnou postavou 
(hodnota PP0) anebo chtějí mít postavu spíše silnější hodnoty (PP1 až PP3). Pokud se 
jedná o procentní zastoupení, je možno říci, že menší siluetu volilo 54 % dívek a 28 % 
chlapců. Větší siluetu volilo 9 % dívek a 22 % chlapců. Stejnou siluetu jako je jejich 
současná volilo 35 % dívek a 48 % chlapců. Rozdíl mezi chlapci a dívkami byl statistiky 
významný Kruskal–Wallis p =0,0000.

Graf 5

Tyto výsledky se téměř shodují s výsledky studií, u kterých byl použit tento 
test. Helen Truby provedla studii u 312 dětí mezi 7–12 lety. Došla k závěru, že je 
patrná vysoká frekvence nespokojenosti s body image u všech dětí, 48 % dívek a 36 % 
chlapců si přálo mít menší siluetu než jejich vlastní, a jenom 10 % dívek a 20 % chlap-
ců si přálo mít silnější siluetu 14. 
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Studie Kimerly Adams u dětí ve čtvrté a sedmé třídě došla k závěru, že dívky se 
ve čtvrté třídě méně zabývají svým vzhledem a že dívky v sedmé třídě často samy sebe 
popisují jako tlusté. Chlapci vybírali signifi kantně častěji jako ideální větší tělesnou 
siluetu, než byla jejich současná. Dívky oproti tomu vybíraly signifi kantně častěji jako 
ideální siluety, které byly menší než jejich současná silueta (1). 

Studie Angely Thompson vyšetřovala 77 neobézních dívek ve věku 7–16 let. 
Výsledky testu siluet byly následující. Nespokojenost s body image se zvyšuje u dospí-
vajících dívek. Respektive 34 % pre-pubertálních, 36 % pubertálních a 76 % post-puber-
tálních dívek vybíralo jako ideální siluetu menší než jejich současnou (13).

K podobným výsledkům došly i studie, které byly provedeny na ženách a mužích 
od 18 let. Ženy si častěji přejí mít štíhlejší postavu, než je jejich současná. Oproti tomu 
muži jsou více spokojeni s tím, jak vypadají (2, 15).

Sociální tlak na dospívající je v pubertě nejsilnější, chlapci i dívky se chtějí plně 
přizpůsobit svému okolí a být pro ně atraktivní. V dnešní společnosti je atraktivní posta-
va spíše hubená, oproti tomu normální váha není považována za ideální. Důvod, proč 
jsou dívky se svými tělesnými proporcemi více nespokojené než chlapci, může pramenit 
z toho, že v tomto věku dochází v důsledku puberty k tělesným změnám, které dívky 
vzdalují od „hubeného“ ideálu. 

Sociální tlak na chlapce pravděpodobně nepůsobí v takové míře, jelikož jsou se 
sebou mnohem více spokojeni. Důvodem větší spokojenosti chlapců může být i to, že 
atraktivní mužská postava není medii prezentována jako hubená, spíše jako normální až 
svalnatá. 

Další část dotazníku se týkala spokojenosti s váhou a držení diet. Na základě 
těchto údajů bylo možno zhodnotit celkový přístup k dietám u chlapců a dívek.

Hodnocení spokojenosti s váhou lze porovnat se studií, kterou prováděl Krch 
v roce 2000. Studie byla zaměřená na vztah mezi tělesnou spokojeností a kvalitou života 
českých adolescentů. Jednalo se o 614 studentek a 639 studentů ve věku 16 let z Prahy 
a Českých Budějovic. 

Z výsledků šetření vyplývá, že celkem 65 % dívek je nespokojených se svojí 
hmotností. Z toho si 87 % dívek přeje vážit méně. Mezi chlapci je 29 % nespokojeno 
se svojí hmotností. Z toho si 65 % přeje hmotnost snížit a 35 % hmotnost zvýšit. Tyto 
rozdíly jsou vysoce statisticky významné. Dívky si statisticky významně častěji přejí 
vážit méně, a to i přes to, že pouze 22,4 % dívek má nadváhu nebo obezitu. Přání vyš-
ší hmotnosti u chlapců je oproti dívkám statisticky významně častější, a to i přes to, 
že v souboru je 51,2 % chlapců, kteří mají nadváhu nebo obezitu (viz grafy 6, 7). Ke 
stejným výsledkům došel i Krch, který ve své studii uvádí, že dívky byly v průměru 
štíhlejší než chlapci, i když si většinou přály ještě nižší hmotnost. Dle jeho názoru velká 
část dívek neví, jaká je jejich normální tělesná hmotnost a přejí si zhubnout, i když mají 
přiměřenou tělesnou hmotnost (7).
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Graf 6

Častější nespokojenost s váhou u dívek než u chlapců. Potvrzeno χ2 testem ( p< 0,01) 

Graf 7

Přání nižší hmotnosti je statisticky významně méně časté u chlapců. Dívky si 
statisticky významně častější přejí vážit méně. Potvrzeno χ2 testem (p< 0,01). 

Pokusů snížit tělesnou hmotnost za pomoci omezování se v jídle přibývá v průbě-
hu dospívání. V 18 letech má s redukčními dietami zkušenost většina děvčat. Ve svých 
důsledcích faktory vedoucí k dietám představují rozhodující vlivy na rozvoj poruch pří-
jmu potravy. Podle Patron a kol. vzrůstá riziko PPP v souvislosti s držením diety 8x (8,9).

Ve zkoumaném souboru je patrné a statisticky potvrzené, že dívky drží dietu 
častěji než chlapci nebo si častěji myslí, že ji držet potřebují (viz grafy 8, 9). Tato 



178

aktivita může být dána do souvislosti s celkově větší nespokojeností dívek se svým 
vzhledem a postavou. 

Graf 8

Graf 9

Poslední část dotazníku byla věnována stravovacím zvyklostem respondentů. 
Stravovací zvyklosti byly mimo jiné porovnávány s nespokojeností s váhou, byly také 
zjištovány rozdíly mezi chlapci a dívkami ve stravovacích zvycích.

Bylo zjištěno, že častost konzumace jednotlivých denních jídel, jako snídaně, 
obědu, odpolední svačiny a večeře, je závislá na spokojenosti s váhou.
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Respondenti, kteří jsou nespokojeni se svojí váhou, snídají, obědvají a večeří 
méně často nebo vynechávají některá hlavní denní jídla. Tento fakt může být způsoben 
snahou omezit energetický příjem a tak zhubnout. 

Rozdíl mezi chlapci a dívkami v častosti konzumace večeře a odpolední svači-
ny byl statisticky významný. Chlapci jedli denně odpolední svačinu a večeři výrazně 
častěji oproti dívkám. Nebyl však rozdíl mezi chlapci a dívkami v častosti konzumace 
snídaně, dopolední svačiny, oběda a II. večeře. Ve společném jídle s rodinou byl také 
významný statistický rozdíl. Chlapci jedí s rodinou častěji než dívky. 

Rozdíl v častosti konzumace večeře může být dán do souvislosti i s častější 
nespokojeností dívek se svojí váhou, a tedy se snahou omezit energetický příjem a tím 
zhubnout. Častější společné jídlo s rodinou u chlapců mě překvapilo. Důvod, proč dívky 
jedí s rodinou méně často, může být dán tím, že častým společným jídlem bývá večeře, 
kterou dívky oproti chlapcům častěji vynechávají.

Nebylo statisticky potvrzeno, že by žáci, kteří chtějí redukovat svoji hmotnost, 
jedli více zeleniny, celozrnného pečiva a omezovali sladkosti a uzeniny. 

Závěr: 
Výsledky šetření ukazují, že nespokojenost s postavou, strach z tloušťky a dietní 

tendence jsou patrné již ve věku 11–15 let. Tato nespokojenost významným způsobem 
ovlivňuje jídelní postoje a životní styl dospívající mládeže. 

Dále bylo prokázáno, že dívky jsou se sebou výrazně méně spokojené než chlap-
ci. Přejí si mít spíše hubenější postavu a chtějí vážit méně, a to i přes to, že jich velká 
část měla normální váhu nebo podváhu. V důsledku této nespokojenosti častěji drží die-
ty. Držení diet a touha po štíhlejší postavě může být u dívek riziková z hlediska rozvoje 
poruch příjmu potravy.

Chlapci jsou oproti tomu se sebou celkově více spokojeni, a to i přes to, že jich 
40 % mělo nadváhu nebo obezitu. Přání nižší hmotnosti u nich nebylo tak výrazné, jsou 
tedy častěji spokojeni s tím, kolik váží, anebo dokonce chtějí vážit více. 

Vliv přání mít hubenější postavu vede ke snahám snížit energetický příjem. 
Dochází tak ke změnám jídelních návyků, jako jednoznačně negativní byly zjištěny 
nepravidelnosti v denních jídlech. 

Vzhledem k tomu, že v souboru bylo více dívek, které si přály snížit svoji hmot-
nost, lze říci, že dívky v důsledku tohoto přání mají horší stravovací návyky. 

Zjištěné výsledky ukazují na potřebu vytvoření intervenčních programů pro sle-
dovanou věkovou skupinu zahrnující jak seznámení s antropometrickými normami, tak 
i s prvky nutriční výchovy.

BODY IMAGE AND EATING HABITS OF YOUNGSTERS
Abstract: The goal of this study was to measure the subjective body image and 

weight satisfaction of youth ages 11–15. Satisfaction with their body image was meas-
ured by a series of questionnaires and other interactive interview techniques. From these 
results, a plan of suggested dietary changes, such as increasing daily servings of fruits 
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and vegetables or in some cases omitting meals to reduce their overall calorie intake. An 
important part of the study was the sihlouette matching section. The results of the study of 
109 boys and 112 girls confi rmed that boys are more satisfi ed with their body than girls. In 
general, 70 % of boys were more satisfi ed with their bodies than girls. Many girls (57 %) 
felt that they should be slimmer and were actively dieting to reduce their body weight. 
Eventhough the diet regimen was a common behavior the girls. 32 % of all informatns had 
overweigh or obesity. 

Keywords: Personality, self-esteem, body image, eating disorders, anorexia ner-
vosa, bulimy, bigorexi, objective and subjective evaluation of body, diet, silhouette match-
ing task.
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Škola a zdraví 21, 2009, Aktuální otázky výchovy ke zdraví

VÝSLEDKY STUDIE 3. TŘÍDY PROGRAMU 
NORMÁLNÍ JE NEKOUŘIT

Iva ŽALOUDÍKOVÁ, Drahoslava HRUBÁ 

Abstrakt: Cílem tohoto šetření je zjištění účinnosti programu „Normální je 
nekouřit“ pro 3. třídu základní školy. Evaluace programu je ověřována ve třech oblas-
tech: znalosti, postoje a rizikové chování. Sběr dat byl proveden metodou dotazníku 
před intervencí v lednu 2006 a po intervenci v červnu 2006. Výsledky potvrzují zvýšení 
znalostí po intervenci, ale nepodařilo se zvýšit negativní postoje ke kouření. Objevilo 
se i zvýšené první experimentování s cigaretou. Důležitým faktorem ovlivňující počátky 
kouření je sociální model rodičů, kuřácké domácí prostředí. 

Klíčová slova: drogová prevence, preventivně-výchovný program, výchova 
k nekuřáctví, primární prevence ve škole.

Úvod
Program Normální je nekouřit je připraven pro děti mladšího školního věku 

a je zaměřen na podporu zdravého životního stylu a výchovu k nekouření. Řadí se tak 
k žádaným, komplexně metodicky zpracovaným oporám v protidrogové, ale i onkolo-
gické a kardiovaskulární prevence ve škole. Program alespoň zčásti pokrývá nedostatky 
v realizaci preventivních aktivit v oblasti drogových závislostí na 1. stupni základní ško-
ly, navazuje na protidrogovou prevenci v MŠ a současně propojuje preventivní působení 
na 2. stupni ZŠ. Vytváří se tak souvislé protikuřácké kurikulum pro děti od 6 do 15 let. 
Svým zaměřením naplňuje mnohé požadavky, které bychom od školy ve vztahu k pre-
ventivně-výchovné práci měli a mohli očekávat. Je to program systémový, oslovuje děti 
postupně od 1. třídy až po dosud 3. třídu. Je také koncepční, neboť cigaretu je možno 
chápat jako vstupní, primární zdroj návykové látky (tzv.gate-way teorie) a postupně 
navazuje s prevencí dalších drog, jako alkoholu a aj. V přístupu, v metodice zohledňuje 
vývojová specifi ka dětí mladšího školního věku, vychází z běžných každodenních situ-
ací. Využívá prožitku, her, dramatizace, omalovánek, básniček, doplňovaček a jiných 
zábavně poučných metod přiblížení tématiky. Má návaznost na Rámcový vzdělávací 
program s jednoznačnými vztahy k jednotlivým tématickým oblastem a průřezovým 
tématům, což umožní učitelům implementaci preventivně-výchovných témat výuky 
a do školního vzdělávacího programu. Pozitivní je zapojení studentů PdF MU (pře-
devším oboru učitelství pro 1. stupeň i ve specializaci výchova ke zdraví) v realizaci 
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programu v pilotní studii. Studenti tak mohou získat mnoho cenných zkušeností a kom-
petencí ve vztahu k prevenci rizikového chování i pro utváření školního vzdělávacího 
programu. Program se tak nepřímo podílí na odborné připravenosti budoucích učitelů. 
Cílem tohoto šetření je ověření účinnosti, efektivity programu „Normální je nekouřit“ 
pro 3 třídu základní školy. 

Výzkumný design evaluace
Vzorek  Sběr dat Intervence Evaluace Metody Výsledky

děti 8,9 let

nerandomizovaný
nereprezentativní

soubor 

311 dětí v pretestu

373 dětí v post-testu

 základní
 škola

 3.třída

program
Normální je 

nekouřit

pět na aktivitu 
orientovaných

lekcí

v průběhu čtyř 
týdnů

diplom pro děti

pretest X post-test

posttest po 4 měsí-
cích po intervenci

kontrolní skupina

experimentální
skupina

Dotazník 
vlastní kon-

strukce

zvýšení 
znalostí

změna 
postojů

změna cho-
vaní

Metody
Zvolili jsme metodu dotazování respondentů pomocí strukturovaného dotazníku 

vlastní konstrukce, kterým jsme zjišťovali postoje, znalosti a frekvenci rizikového cho-
vání v oblasti experimentování s kouřením, alkoholem a v oblasti racionální výživy. Pro 
zjištění postojů respondentů ke kouření dospělých jsme vytvořili možnosti odpovědi 
s výběrem na škále s hodnotami 1–5. Dále byly připraveny čtyři uzavřené otázky s mož-
ností omezené volby, pět otevřených položek k volnému vyjádření celé šíře odpovědí 
a tři polouzavřené otázky. Dotazník byl anonymní a sběr dat proveden tak, aby získaná 
data byla co nejpřesnější a nejvěrnější. Dvě otázky zjišťovaly znalosti v oblasti rizik 
kouření a konzumace zdravých potravin. Dvě položky byly zaměřeny na postoje ke 
kouření a deset otázek se zabývalo chováním. U pěti otevřených otázek 8, 10, 11, 13, 14 
jsme se uplatnili obsahovou ana lýzu (Hendl, 2005) s otevřeným kódováním a zavede-
ním kategoriálního systému. Kvantitativní analýza byla provedena v programu EPI Info 
6.09, statistická významnost ověřena chí-kvadrát testem a jeho modifi kací podle Yatse 
a Fischera (testem pro malá čísla). 

Zkoumaný soubor
Výzkumný vzorek nebyl ani reprezentativní, ani náhodný. Soubor tvořilo deset 

úplných i neúplných, veřejných základní školy z Brna a blízkého okolí, které souhlasily 
a realizací výzkumu a realizací preventivního programu ve třetích třídách. Dvě školy 
byly zařazeny do programu Zdravá škola, nebyly však zvlášť vyhodnocovány. Zkou-
maný soubor obsahoval 311 dětí v pretestu a 373 dětí v post-testu ve dvou skupinách 
experimentální a kontrolní tak, aby bylo možno provést srovnání výsledků a provést 
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evaluaci programu. Skupiny kontrolní a experimentální zahrnovaly respondenty stejné-
ho věku, v přibližně stejném poměru chlapců a dívek, vycházely ze stejného prostředí 
a byly přibližně stejně početné, byly tedy homogenní. 

Zatímco v prvním a druhém ročníku základní školy je v prvouce učivo o člověku 
orientováno více sociálně, ve třetím ročníku se orientuje již více biologicky, na stavbu 
vnitřních orgánů a jejich funkci, atd. Děti experimentální skupiny se účastní již třetím 
rokem zavedeného dlouhodobého primárního programu Normální je nekouřit, zamě-
řeného na podporu zdravého životního stylu – nekouření, dostatek pohybu, správnou 
výživu. Kontrolní skupina dětí nikdy žádnou intervencí neprošla, nebyla nikdy progra-
mem ovlivněna. 

Výsledky
Ve studii byly kvantitativně hodnoceny znalosti dětí, jejich postoje a rovněž cho-

vání vedoucí k podpoře zdraví a zdravého životního stylu, týkající se kouření, konzuma-
ce alkoholu a racionální výživy. Hodnocení proběhlo ve třech tématických celcích:

1) Postoje
2) Rizikové chování
3) Znalosti

1. Postoje dětí ke kouření dospělých
Postoje dětí ke kouření mužů a žen bylo hodnoceno škálou od 1–5, od hodnocení 

1 – velmi se mi líbí až po 5 – vůbec se mi nelíbí, tj. známkou jako ve škole. Známky 
1a 2 byly zahrnuty do kategorie pozitivní postoj ke kouření, známky 4 a 5 do kategorie 
negativní postoj ke kouření. (viz tab.1)

Tab.1. Postoj ke kouření mužů (%)
Kouření mužů Pretest program Pretest kontrola Posttest program Posttest kontrola
Pozitivní postoj 4,1 2,9 6,9 5,3
Negativní postoj 90,6 92,9 86,8 84,1*

* p < 0,05
Rozdíly v pozitivních postojích ke kouření mužů nebyly statisticky prokázány 

ani u experimentálního souboru, ani u kontrolního. Děti v tomto věku hodnotí kou-
ření negativně, přirozeně odmítají kouření. Kouření mužů je respondenty v interve-
novaném souboru mírně více obdivováno než v kontrolním souboru, nepřesahuje však 
hodnotu 7 %, rozdíl však není signifi kantní. Kouření mužů odmítá kolem 90 % respon-
dentů v experimentálním souboru a příliš se neliší před a po intervenci. V kontrolní 
skupině, kde intervence neproběhla, se projevil signifi kantní rozdíl (p<0,05) ve snížení 
počtu těch, kterým se kouření mužů nelíbí v posttestu. Z toho je možné usuzovat, že 
program udržel stejnou úroveň negativních postojů dětí ke kouření mužů, kdežto 
v kontrolní skupině se počet těch, kteří hodnotí kouření mužů negativně, snížil. 

V postojích ke kouření žen se neprojevily žádné významné rozdíly, ale zvýšení 
pozitivního postoje ke kouření žen se v postetstu u obou souborů zvýšil téměř shodně 
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o 3 %. Kolem 94–98 % respondentů odmítá kouření žen v obou souborech bez 
větších rozdílů (viz tab. 2). 

Tab. 2. Postoj ke kouření žen (%)
Kouření žen Pretest program Pretest kontrola Posttest program Posttest kontrola
Pozitivní postoj 0,6 0,7 3,6 3,1
Negativní postoj 96,5 98,6 94,1 96,4

Obecně jsou respondenti výrazně více kritičtí ke kouření žen než ke kouření 
mužů, tolerance ke kouření mužů je vyšší, což odpovídá společenskému postoji obecně. 
Tedy v postojích dětí ke kouření nedošlo vlivem programu ke změně. 

2. Rizikové chování
Do rizikového chování byly zahrnuty pokusy s kouřením a ochutnáním 

alkoholu.
V souborech experimentálních i v kontrolních se zvýšil počet těch, kteří již zku-

sili kouřit z 11 % v pretestu na 13 % v posttestu. Neuspokojující je, že počet kouřících 
z experimentálního souboru byl vyšší než v souboru kontrolním, a to signifi kantně 
(p<0,05) v pre- i posttestu. To znamená, že významně více dětí ze souboru interveno-
vaného již zkusilo kouřit, a to dvojnásobně více. (Tab. 3). 

Tab. 3. Počet dětí, které již zkusily kouřit (%)
 program kontrola celkem
Pretest 14 7,1* 10,9
Posttest 16,2 9,5* 13,1

* p < 0,05

První pokusy s kouřením respondenti v pretestu realizovali nejvíce s rodiči, 
ale v respondenti v postestu se více přikláněli ke kamarádům. Rovněž se prokázaly 
statistické rozdíly mezi kontrolním a experimentálním souborem, kdy děti ze souboru 
s programem více využily příležitosti a kouřily se svými rodiči i s kamarády (p<0,05). 
V posttestu je patrný pokles vlivu rodinného prostředí a zvýšení vlivu kamarádů, 
vrstevnické skupiny. Ve skupině s programem děti v pretestu signifi kantně (p<0,05) 
více kouřily se svými rodiči i s kamarádem. Sociální model kouřících rodičů se 
významně projevil. (Tab. 4a, 4b, 4c).

Tab. 4a. Příležitost, při které jsi kouřil/a (%)
 Pokusy s kouřením program pretest kontrola pretest program posttest kontrola posttest
s kamarádem 30* 11,1 43,3* 29,4
s rodiči 41,7* 33,3 26,7 23,5

* p < 0,05
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Tab. 4b. Příležitost, při které jsi kouřil/a – skupina s programem (%)
 Pokusy s kouřením program pretest program posttest
 s kamarádem 30 43,3*
s rodiči 41,7 26,7*

Tab. 4c. Příležitost, při které jsi kouřil/a – kontrolní skupina (%) 
 Pokusy s kouřením kontrola pretest kontrola post-test
s kamarádem 11,1 29,4*
s rodiči 33,3* 23,5

* p < 0,05

Je známo, že rodiče výrazně ovlivňují postoje dětí ke kouření. Rodiče působí 
jako velmi silný sociální model. Až polovina rodičů u dětí v souboru s programem 
v pretestu doma kouří, což mohlo výrazně ovlivnit i počet dětí, které již zkusily 
kouřit. (viz tab.5)

Tab. 5. Kouří se doma (%)
KOUŘÍ SE DOMA Program Kontrola
pretest 45,6 40,7
posttest 41,9 47,1

Dále jsme zjišťovali frekvenci dětí, které již ochutnaly alkohol a při jaké pří-
ležitosti. Varující je zjištění, že téměř tři čtvrtiny dětí již ochutnaly alkohol, a to ponej-
více z rukou svých rodičů. Polovina z nich ochutnala pivo a třetina víno. Kolem 20 % 
uvedlo, že ochutnalo jiný druh alkoholu, především bylo uváděno šampaňské, vaječný 
konak, vodka, burčák, meruňkovice, slivovice. Kupodivu se počet dětí, které ochutnaly 
alkohol, v post-testu snížil, v kontrolní skupině až o 10 %. (Tab. 6)

Tab. 6. Počet dětí, které ochutnaly alkohol (%)
 program kontrola celkem
pretest 70,3 72,3 71,2
posttest 65,3 62,4 64,0

Děti v kontrolní skupině častěji uváděly, že ochutnaly alkohol se svými rodiči, 
než děti v souboru intervenovaném, a to jak pretestu tak v post-testu. Rozdíly však neby-
ly signifi kantní. Experimentální soubor se signifi kantně nelišil od kontrolního souboru 
ani v pretestu, ani v post-testu. (viz tab. 7, 8)

Tab. 7. Příležitost, při které jsi zkusil/a alkohol (%)
 program pretest kontrola pretest program posttest kontrola posttest
sám 7,8 5,3 7,6 5,0
s rodiči 78,3 83,2 79,4 87,1
jinak  9,6 10,5 6,1 7,0
s kamarádem 4,3 1,1 6,9 1,0
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Tab. 8. Druh alkoholu, který jsi ochutnal/a (%)
 program pretest kontrola pretest program posttest kontrola posttest
pivo 55,8 52,5 54,2 52,1
víno 37,2 29,8 38 29,9
jiný alkohol 16,3 17,7 17,7 19,5

Vyhodnocovali jsme rovněž chování podporující dodržování zásad racionální 
výživy. Děti měly uvést, které zdravé potraviny konzumují často. Nejvíce uváděly, 
jak jsme očekávali, ovoce a zeleninu, pak mléčné výrobky, tmavé pečivo a bílé maso. 
Mnohé však uváděly i nesprávné potraviny, jako rohlíky, chléb, čokoládu, salám, atd. 
Děti v souboru s programem statisticky významně (p<0,05) více uváděly, že často kon-
zumují mléčné výrobky a v kontrolním souboru tmavé pečivo v porovnání pre- a post-
testu. (viz tab. 9a, 9b, 9c)

Tab. 9a. Častá konzumace potravin (%)
Racionální výživa program pretest kontrola pretest program posttest kontrola posttest
ovoce, zelenina 93,6* 87,2 90,2 92,9
mléčné výrobky 23,8 29,8 33,8* 28,2
bílé maso 2,9 2,8 0,5 1,8
tmavé pečivo 4,1 2,1 6,9 7,1*

* p < 0,05

Statisticky významné rozdíly se projevily u ovoce a zeleniny ve prospěch soubo-
ru experimentálního v pretestu, ale ne již v posttestu. Čili děti v intervenovaném soubo-
ru signifi kantně častěji (p<0,05) uváděly, že jedly ovoce a zeleninu, než děti v kontrolní 
skupině, ale nelišily se už v post-testu. Další rozdíl byl potvrzen v kontrolním souboru 
v častějším konzumování tmavého pečiva v porovnání pre a posttestu (p< 0,05).

Tab. 9b. Častá konzumace potravin – kontrolní skupina (%)
 Racionální výživa kontrola pretest kontrola posttest
ovoce, zelenina 87,2 92,9
mléčné výrobky 29,8 28,2
bílé maso 2,8 1,8
tmavé pečivo 2,1 7,1*

* p < 0,05

Tab. 9c. Častá konzumace potravin – experimentální skupina (%)
 Racionální výživa program pretest program posttest
ovoce, zelenina 93,6 90,2
mléčné výrobky 23,8 33,8*
bílé maso 2,9 0,5
tmavé pečivo 4,1 6,9

* p < 0,05
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Zkoumali jsme, proč se počet dětí v experimentální skupině, které již 
zkusily kouřit, po intervenci zvýšil. Zdůvodnění je možné nalézt ve zvýšeném 
počtu rodičů, kteří u dětí v experimentální skupině kouří. Model rodičů zde v tomto 
období ještě silně působí, což odpovídá i zahraničním studiím (Pust et al. 2007). 
Děti mají silnou tendenci napodobovat rodiče, až později se postupně přidává vliv 
vrstevnické skupiny a děti začínají kouřit ve skupině kamarádů. Druhé vysvětlení 
může být v tom, že program nebyl účinný, naopak způsobil zvýšený zájem o kouře-
ní. Významně více dětí ze souboru intervenovaného již zkusilo kouřit. Nebylo 
potvrzeno zlepšení pro zdraví orientovaného chování v konzumaci racionální 
výživy u dětí v souboru intervenovaném ve srovnání s kontrolním. Varující je 
zjištění, že téměř tři čtvrtiny dětí již ochutnaly alkohol,l a to ponejvíce z rukou 
svých rodičů. Polovina z nich ochutnala pivo a třetina víno. Počet dětí s rizikovým 
chováním se signifi kantně nesnížil.

3. Znalosti
Do znalostí jsme zařadili vymezení/znalost rizik kouření a znalosti týkají-

cí se zdravých potravin. Jako riziko kouření děti jednoznačně uváděly rakovinu 
a postižení plic a srdce. Téměř vůbec neuváděly závislost a poškození zubů. Sta-
tisticky významné rozdíly se projevily ve znalostech dětí v souboru experimen-
tálním a kontrolním v pretestu i post-testu. Děti ze souboru s programem čas-
těji uváděly onemocnění plic a srdce a také se projevil vyšší výskyt rakoviny 
jako důsledek kouření. Projevily se i statisticky významné rozdíly mezi pretestem 
a post-testem, což jednoznačně potvrzuje střednědobou účinnost intervence na 
znalosti dětí. Nelze však jednoznačně potvrdit, že zde nepůsobily jiné vlivy, další 
školní výuka, mimoškolní vlivy, domácí prostředí, média. Šetření bylo provedeno, 
jak bylo výše zmíněno, po čtyřech měsících. Nicméně pozitivní posun ve smyslu 
větší informovanosti v intervenované skupině post-testu byl potvrzen. (Tab. 10a, 
10b, 10c)

Tab. 10a. Rizika kouření (%)

 Rizika kouření program 
pretest

kontrola 
pretest

program 
posttest

kontrola 
posttest

kardiovaskulární onemocnění, srdce 19,2** 2,8 24,1** 5,9
tumor/nádory/rakovina 54,7 49,6 62,7* 51,8
závislost 1,2 1,4 0 0,6
jiné onemocnění  20,3 19,1 10,3 12,9
plíce 34,9* 21,4 43,1* 31,8

* p < 0,05, ** p < 0,01

Nejvýraznější rozdíl mezi kontrolním a experimentálním souborem ve prospěch 
experimentálního souboru ve znalostech důsledků kouření se však prokázal u znalostí 
týkajících onemocnění srdce, a to jak v pre-, tak v post-testu (p<0,01). Kouření mají 
děti spojeny s největším rizikem a to s  rakovinou. Další signifi kantní rozdíl (p<0,05) se 
prokázal u experimentální skupiny ve znalostech týkajících se onemocnění plic. 
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Tab. 10b. Rizika kouření – experimentální skupina (%)
 Rizika kouření program pretest program posttest
kardiovaskulární onemocnění 19,2 24,1
tumor/nádory/rakovina 54,7 62,7*
závislost 1,2 0
jiné onemocnění 20,3* 10,3
plíce 34,9 43,1*

* p < 0,05

Tab. 10c. Rizika kouření – kontrolní skupina (%)
 Rizika kouření kontrola pretest kontrola posttest
kardiovaskulární onemocnění 2,8 5,9
tumor/nádory/rakovina 49,6 51,8
závislost 1,4 0,6
jiné onemocnění 19,1 12,9
plíce 21,4 31,8*

Nelze vyloučit další vlivy, tedy měření neprokazuje účinek jen našeho programu 
působícího na znalosti dětí. Celkový výsledek však je pozitivní. Pokud by program snad 
jen navodil podmínky k tomu, aby se znalosti upevnily i jiným způsobem, než jen výu-
kou ve škole, je to cílem působení. Zvýšení znalostí rizik kouření v experimentální 
skupině bylo potvrzeno.

Dále šetření sledovalo znalosti týkající se zdravých potravin. Statistický 
rozdíl (p <0,05) byl prokázán ve prospěch souboru s programem u ovoce a zeleniny 
v pretestu, u mléčných výrobků (p<0,05) a tmavého pečiva (p<0,001) v posttestu. 
V post-testu rozdíl u ovoce a zeleniny mezi experimentálnín a kontrolní skupinou 
už nebyl prokázán. Je totiž obecně známým faktem, že ovoce a zelenina patří mezi 
zdravé potraviny. Rovněž u bílého masa se žádné rozdíly neprokázaly. (viz tab. 11a, 
11b, 11c)

Tab. 11a. Znalosti - zdravé potraviny (%)
 program pretest kontrola pretest program posttest kontrola posttest
ovoce, zelenina 98,2* 90 97,1 95,3
mléčné výrobky 23,8 29,8 38,7* 27,6
bílé maso 2,9 3,5 6,4 5,9
tmavé pečivo 4,1 4,2 15,2 9,4

* p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001

Tab.11b. Znalosti - zdravé potraviny, experimentální/s programem skupina (%).
 program pretest program posttest
ovoce, zelenina 98,2 97,1
mléčné výrobky 23,8 38,7*
bílé maso 2,9 6,4
tmavé pečivo 4,1 15,2***
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Tab.11c. Znalosti – zdravé potraviny, kontrolní skupina (%)
kontrola pretest kontrola posttest

ovoce, zelenina 90 95,3
mléčné výrobky 29,8 27,6
bílé maso 3,5 5,9
tmavé pečivo 4,2 9,4

Děti z obou skupin uváděly bezpečně, že zdravými potravinami jsou bez-
pochyby ovoce a zelenina. Postupně se seznamují i s tmavým pečivem, bílým masem 
a mléčnými výrobky. V experimentální skupině se zvýšil počet dětí, které mléčné výrob-
ky uváděly. Je to i výsledkem vlivu intervence. Často také uváděly těstoviny, a také 
nesprávně salámy, čokoládu, rohlíky, zmrzlinu, sladkosti, aj. 

Záměr dětí kouřit v budoucnosti
Ve studii jsme zjištovali záměr dětí, zda budou v budoucnosti kouřit. Počet 

těch, kteří kouřit budou se téměř nezměnil je to kolem 1 % dětí jak v souboru s pro-
gramem, tak kontrolním v pretestu i post-testu. Přesto je jejich počet vyšší v souboru 
s programem. Zato počet těch, kteří nechtějí v budoucnu kouřit se postupně snižo-
val ve prospěch nerozhodnutých. Těch bylo kolem 25 %. Tento trend byl výraz-
nější v souboru s programem. Více statisticky významně (p<0,05) nerozhodnutých se 
ukázalo v souboru intervenovaném/experimentálním v porovnání s kontrolní skupinou 
v pretestu. To je varující výsledek, avšak ukazuje i na to, že děti již tímto fenoménem 
zabývají. V post-testu se však již hodnoty významně nelišily. Vlivů, které mohou tento 
trend ovlivnit je mnoho, rodina, vrstevníci, společnost. Statisticky významný rozdíl byl 
prokázán ve prospěch kontrolního souboru u odmítavého rozhodnutí v pretestu. Největ-
ší snížení počtu těch, kteří nebudou kouřit se prokázalo v kontrolním souboru, stejně 
jako zvýšení počtu nerozhodnutých. Tedy negativní trend směrem k váhání a snížení 
počtu dětí, které nebudou v budoucnu kouřit se projevil v kontrolním souboru. 
(Tab. 12a, 12b.)

Tab. 12a. Záměr kouření v budoucnosti (%)
Záměr kouřit v budoucnosti program pretest kontrola pretest program posttest kontrola posttest
ano 1,2 0,7 1,4 0,6
ne 72,1 85,1* 69,2 74,1
nevím 26,7* 14,3 29,4 25,3

* p < 0,05

Tab. 12b. Záměr kouřit v budoucnosti – kontrolní skupina(%)
 Kouření v budoucnosti kontrola pretest kontrola posttest
ano 0,7 0,6
ne 85,1* 74,1
nevím 14,3 25,3*



190

Dále se děti vyjadřovaly k tomu, co by je vedlo k tomu, aby kouřily, nebo aby nao-
pak nekouřily. Mnoho respondentů na otázku neodpovědělo vůbec. Z malého počtu odpo-
vědí nejvíce dětí se řadilo do kategorie jiné. Tam se objevovalo např. kouřil/a bych protože 
kouří kamarád, je to móda, ze zvědavosti, kouří rodiče, z důvodů psychické nepohody (stres, 
zoufalství, aj.), líbilo by se mi to, chutnalo by mi to, voní mi to, z donucení, byla by to legra-
ce. Významně více dětí v souboru s programem v pretestu volilo kouření ze zvědavosti. 

Z důvodů, proč by nekouřily, děti uváděly nejvíce: „Protože bych byl/a nemoc-
ný/á.“, a to více v post-testu a ve skupině kontrolní. Další důvody: smrt, zápach, návyk. 
V ostatních odpovědích se soubory nelišily. Jiné důvody zahrnovaly především odpově-
di: nelíbí se mi, je to drahé, nezbavil/a bych se toho, nechutnalo by mi to, znečištuje to 
ovzduší, ohrožoval/a bych jiné, jsem nemocný, škodlivé, jedovaté, nebezpečné, nevoní, 
jsem sportovec, je to hřích, chci si užít života, a to pořádně.

Charakteristika dětí, které již zkusily kouřit
Absolutní četnost dětí, které se pokoušely kouřit se z 34 v pretestu zvýšil na 49 

v post-testu. V prvních pokusech převažují chlapci nad dívkami, což může souviset 
i s tím, že chlapci více uváděli, že by začali kouřit ze zvědavosti. Tento trend je však 
očekávaný s přihlédnutím ke stále se postupně zvyšujícímu tlaku vrstevnické skupi-
ny počínajícím 9.–10. rokem věku dítěte. Prokazuje se, že více jak polovina z těch, co 
již zkusili kouřit, neví, zda bude kouřit v budoucnu. Tedy mohou další pokusy opako-
vat, první pokus je neodradil. Děti, které již mají za sebou první pokusy s kouřením, se 
výrazně odlišují od celkového souboru především v hodnocení kouření mužů i žen. 
Přibližně dvakrát více respondentů vykazuje pozitivní postoj ke kouření mužů a tři-
krát více ke kouření žen. Největší rozdíl se projevil u zamítavého postoje ke kouření 
mužů v neprospěch dětí, které již kouřily. Kouření mužů se jim líbí mnohem více. Jejich 
postoje ke kouření mužů a žen jsou tedy méně odmítavé/více pozitivní. Přibliž-
ně 90–97 % z nich už zkusilo i alkohol, což je v porovnání s celkovým souborem asi 
o 20 % více. Asi dvě třetiny z nich ochutnaly alkohol se svými rodiči, 90 % ochutnalo již 
pivo a polovina víno. Což jsou opět zvýšené hodnoty oproti celkovému souboru (pivo 
55 %, víno 35 %). U dvou třetin z nich se doma kouří, oproti polovině celkového souboru. 
Největší rozdíly je možné sledovat u rozhodnutí, že budou v budoucnu kouřit. V celkovém 
souboru se takto rozhodlo kolem 1 % dětí. V souboru, kde děti již zkusily kouřit je jich 
6 %. Rovněž se zvýšil počet těch, co zatím váhají na úkor jednoznačně záporných odpo-
vědí a to přibližně dvojnásobně.

Diskuse
Pozitivní postoje ke kouření mužů i žen se v našem souboru vyskytují jen kolem 

3–7% respondentů. Děti v tomto věku hodnotí kouření negativně, přirozeně odmí-
tají kouření. Kolem 90 % dětí kouření odmítá. Přesto se však objevuje náznak posunu 
směrem k váhání a neutrálnímu postoji. Obecně jsou respondenti výrazně více kritičtí 
ke kouření žen než ke kouření mužů, tolerance ke kouření mužů je vyšší, což odpovídá 
společenskému postoji obecně. Tedy v postojích dětí ke kouření nedošlo vlivem pro-
gramu ke změně. Je známo, že postoje jsou často rezistentní ke změně, proto je obtížné 
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postoje dětí krátkodobou intervencí měnit. Jednoznačně se projevil postupný snižující 
se trend v odmítání kouření a zvýšení počtu váhajících. 

Do rizikového chování byly zahrnuty pokusy s kouřením a ochutnáním alkoho-
lu konzumace zdravých potravin. Počet dětí, které zkusily kouřit se zvýšil po inter-
venci. A to více v souboru intervenovaném. Zkoumali jsme, proč se počet dětí v expe-
rimentální skupině, které již zkusily kouřit, po intervenci zvýšil. Zdůvodnění je možné 
nalézt ve zvýšeném počtu rodičů dětí v experimentální skupině, kteří kouří. Model rodičů 
v tomto období ještě silně působí, což odpovídá i zahraničním studiím (Pust et al. 2007). 
Kouření rodičů je totiž významným faktorem determinujícím kuřácké chování v dětství. 
Děti mají silnou tendenci napodobovat rodiče, až postupně se přidává vliv vrstevnické 
skupiny a děti začínají kouřit ve skupině kamarádů. Kouření v dětství a adolescenci je 
multifaktoriálním fenoménem, který je ovlivněn jak lokálními, tak i sociálními faktory. 
Prevalence kouření roste s věkem, jak je potvrzeno mnohými zahraničními i našimi studi-
emi. Kouření obecně vykazuje určitý sociální gradient. Vyšší výskyt kuřáků se projevuje 
v nižší socio-ekonomické sféře. Je prokázáno, že nízká úroveň vzdělání je signifi kantním 
rizikovým faktorem pro kouření u dívek ve věku 12–14 let a chlapců 15–17 let (Pust et al. 
2007). My jsme však v naší studii socio-ekonomický status rodiny nezjištovali. Nemůžeme 
proto tento vliv na zvýšení počtu experimentujících dětí s cigaretou prokázat. Prevalence 
kouření je signifi kantně vyšší v rodinách s nižší úrovní vzdělání než v rodinách, kde rodiče 
mají vyšší vzdělání. Nejvýraznější faktor, který ovlivňuje kouření v dětství a adolescenci, 
je fakt, že kouří člen rodiny. (Pust et al. 2007)

 Druhé vysvětlení může být v tom, že program nebyl účinný, naopak způsobil 
zvýšený zájem o kouření, neboť významně více dětí v souboru intervenovaném již zkusilo 
kouřit. Nebylo potvrzeno ani zlepšení pro zdraví orientovaného chování v konzumaci 
racionální výživy u dětí v souboru intervenovaném ve srovnání s kontrolním. Pouze 
konzumace mléčných výrobků se zvýšila. Varující je zjištění, že téměř tři čtvrtiny dětí již 
ochutnaly alkohol a to ponejvíce z rukou svých rodičů. Polovina z nich ochutnala pivo 
a třetina víno. Počet dětí s rizikovým chováním se signifi kantně nesnížil. Zde je nutno při-
pomenout, že takovéto chování je nejvíce ovlivňováno každodenními zvyklostmi udržo-
vanými v rodině. Škola je zde jen doplňkovým, méně účinným činitelem. Navíc program 
Normální je nekouřit působí na děti v rozsahu 5 lekcí výuky. To je jednoznačně krátkodo-
bá intervence na to, aby způsobila změnu každodenního chování i změnu postojů. Může 
pouze k tomuto záměru přispět, navodit zájem, otevřít diskusi, zavést pozornost.

Do znalostí jsme zařadili vymezení/znalost rizik kouření a znalosti týkající se 
zdravých potravin. Jako riziko kouření děti jednoznačně uváděly rakovinu a postižení 
plic a srdce. Nelze však jednoznačně potvrdit, že zde nepůsobily jiné vlivy, další školní 
výuka, mimoškolní vlivy, domácí prostředí, média. Avšak i jen navození zájmu o toto 
téma našim programem a zvýšení obecné informovanosti je cílem intervence. Je obecně 
známým faktem, že ovoce a zelenina patří mezi zdravé potraviny, ty děti uváděly nejvíce. 
Rovněž zmínily i bílé maso, tmavé pečivo a mléčné výrobky. Znalosti se vlivem interven-
ce prokazují nejsnadněji, jsou nejvíce prokazatelné. Problém ale je, že znalosti a chování 
vzájemně spolu nekorelují. Od znalosti je ke každodennímu chování ještě daleko. Proto 
byl program zaměřen i na ovlivnění postojů a chování. Pozitivní vliv intervence byl pro-
kázán na zvýšení znalostí rizik kouření a správné výživy. Neprokázala vliv na zvýšení 
negativních postojů ke kouření a pozitivní změny v pro zdraví orientovaném chování.
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Závěr

Koncepce programu je ojedinělá tím, že oslovuje i děti v prvních a druhých třídách 
základních škol, zatímco zahraniční programy, pokud se vůbec zaměřují na děti mlad-
šího školního věku, zahajují intervence ve 4. a 5. třídě, výjimečně ve třídě třetí. Vychá-
zeli jsme z toho, že postoje adekvátnímu chování ve smyslu dodržování zásad zdravého 
životního stylu se formují již v předškolním a v mladším školním věku. Rodina má zde 
prioritní význam, avšak účinné školní preventivní programy mohou vliv rodiny vhodně 
doplnit. A právě tady je vhodné využít edukačních primárně preventivních programů pro 
školní děti k pozitivnímu ovlivnění směrem k podpoře zdraví a prevenci nemocí, jak se 
o to snažíme i my s našim výše zmíněným programem Normální je nekouřit. Účinnost 
programu Normální je nekouřit byla potvrzena částečně. Dlouhodobě působící faktory 
na formování postojů a rizikového chování dětí je možné školním programem výraz-
ně ovlivnit jen obtížně. Největší roli zde hraje rodinné prostředí, neboť je to otázkou 
každodenního působení. Škola může účinně ovlivnit jednoznačně znalosti, ale je i vhod-
ným motivátorem a doplňkovým činitelem pro formování postojů a chování. Otázkou 
teď bude, jak se nám podaří program rozšířit v reálném životě, v každodenní praxi škol 
v České republice. Jak se bude líbit dětem, učitelům i rodičům. Jak jej přijmou za svůj 
a tvořivě jej budou doplňovat o své lokální svébytné podmínky. Jen tak může zůstat živý 
a pozitivně ovlivnit dětskou populaci. Změna chování, pokles prevalence kuřáctví u dětí 
a dospívajících a podpora zdravého životního stylu je cílem našeho dlouhodobého záměru 
a smysluplnost veškeré aktivity práce na školních programech primární prevence.

RESULTS OF THE STUDY ON THE PROGRAM NON-
SMOKING IS A NORM IN THE THIRD CLASS OF 
ELEMENTARY SCHOOL

Abstract: The aim of the study is to specify effectiveness of the program Non-
Smoking is a Norm for third classes of the elementary school. The evaluation of the 
program was verifi ed in the three items – knowledge, attitudes and risky behaviour. 
Data collection was realized by using the questionnaire method, before the intervention 
in January 2006 and after the intervention in June 2006. The results show an increasing 
level of knowledge after the intervention but no change in the level of negative attitudes 
with respect to smoking. Heightened fi rst attempts with cigarette appeared in our group 
of children. The parental social model and parental smoking behaviour are important 
factors to infl uence start of children’s smoking.

Keywords: drug prevention, educational-preventive programme, anti-smoking 
education, primary prevention in schools.
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HODNOCENÍ AKTIVIT PRIMÁRNÍ 
PROTIDROGOVÉ PREVENCE STUDENTY 

MASARYKOVY UNIVERZITY

Petr KACHLÍK, Marie HAVELKOVÁ

Abstrakt: V roce 2007 proběhl výzkum zaměřený na primární prevenci patologických 
závislostí. Pomocí anonymního dotazníku byl osloven vzorek 2176 respondentů – prezenč-
ních studentů všech fakult MU. Z výsledků studie vyplynulo, že pouze pětina dotazovaných se 
setkala na MU s prevencí závislostí, a to nejvíce na Pedagogické, Lékařské a Přírodovědec-
ké fakultě. K preventivnímu působení na studenty MU jsou využívány zejména monologicky 
vedené přednášky, řídce přednášky s diskusí a zapojení do mimouniverzitních preventivních 
programů. Více než tři čtvrtiny souboru odpověděly, že se univerzitní preventivní aktivity 
týkaly především problematiky alkoholismu a tabakismu, pouze desetina vzorku získala zku-
šenost s komplexně pojatou prevencí patologických závislostí. Prakticky 9 z 10 dotazova-
ných studentů míní, že jde spíše o preventivní aktivity ojedinělého charakteru, schází jejich 
návaznost a systematičnost. Více než polovina sledovaného souboru považuje univerzitní 
prevenci závislostí za cílenou a užitečnou, desetina se vyslovuje o úrovni prevence kriticky 
(nejasné zaměření, neužitečnost, dokonce ztráta času). Třetina všech respondentů by sou-
hlasila s rozšířením poradenských služeb pro studenty Univerzity o problematiku závislostí. 
Centrum protidrogového poradenství na MU by uvítali všichni oslovení, jejich názory se liší 
pouze v tom, kde by mělo být centrum situováno. 

Klíčová slova: Masarykova univerzita, studenti, patologické závislosti, aktivity 
primární protidrogové prevence, Centrum protidrogového poradenství na MU.

Úvod
Těžiště primární prevence patologických závislostí u dětí a dospívajících spočívá 

kromě rodiny na bedrech základní a střední školy. Mladí dospělí, k nimž patří i vyso-
koškolští studenti, jsou pokládáni za dostatečné zralé osobnosti, aby dokázali účinně 
odolávat nabídce různých návykových látek a návykovému chování, a nestali se tak 
oběťmi patologických závislostí. Z epidemiologického hlediska proto nepředstavují 
významnou rizikovou populační skupinu. Podle řady výzkumů je však třeba věnovat 
jim větší pozornost, neboť po absolutoriu ve svých profesích působí na mládež, paci-
enty, klienty, jednají s veřejností a sdělovacími prostředky, představují pro veřejnost 
autority, odborníky s modelovým způsobem chování. Jejich osobnostní image se stává 
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součástí představy společnosti o úrovni zdravotnictví, školství, vědy, právního systému, 
podnikání. Důležitý je individuální příklad každého odborníka-vysokoškoláka, poně-
vadž se tak zviditelňují jeho vlastní kvality i nedostatky (Dubský, 1994; Dvořák, 1995; 
Nešpor, Csémy, 1996; Pavúk, Koščo, 1997).

K zátěžovým momentům studia na vysoké škole náleží problémy s adaptací na jiný 
životní stereotyp, jenž klade vysoké nároky na samostatnost, zodpovědnost, účelné plánová-
ní a využívání času, schopnost koncentrace i relaxace mladého člověka (1996 Annual Report 
Center for Drug and Alcohol Studies,1997; Kandell, 1997; Novotný, Kolibáš, 1997).

Po absolutoriu si mladí odborníci hledají práci a stále více jejich potenciálních 
zaměstnavatelů přihlíží kromě kvality dosaženého vzdělání a osobnostních charakte-
ristik i k možným problémům uchazeče s návykovými látkami, a to včetně alkoholu 
a tabáku (The NNICC Report 1996. The Supply of Illicit Drugs to the United States,1997; 
Lenton et al., 1997; Rouse, 1996).

Na Masarykově univerzitě proběhla po několika pilotních šetřeních (1993-1997, 
LF MU, srov. Kachlík, Šimůnek, 1995 a 1998; Hrubá, Kachlík, 1998) reprezentativní epi-
demiologická studie, zaměřená na deskripci drogové scény mezi vysokoškolskými stu-
denty. V České republice se této populační skupině věnovala menší pozornost než dětem 
a mladistvým, proto lze tvrdit, že MU sehrála průkopnickou roli (Csémy et al., 2004).

V období 2005-2007 byl uskutečněn tříletý projekt s názvem „Deskripce drogové 
scény na MU a návrh preventivních opatření“. První rok byla realizována sonda do drogo-
vé scény na 2 fakultách MU (pedagogické a lékařské) k ověření metodiky studie (Kachlík, 
Havelková, 2007), druhý rok výzkum na reprezentativním vzorku téměř 10000 respon-
dentů (výsledky se ještě zpracovávají), závěrečný rok byl věnován mapování preventiv-
ních aktivit na Univerzitě. Vybraná data ze třetí etapy jsou prezentována v tomto sdělení.

Materiál a metody
Hlavním cílem této etapy projektu bylo zmapování aktivit a úrovně primární 

prevence patologických závislostí ve vzorku prezenčních studentů MU a prezentace 
výsledků vedení Univerzity. K vedlejším cílům patřilo sestavení originálního dotaz-
níku, určeného k deskripci volnočasových a preventivních aktivit na MU i mimo ni, 
zaměřeného též na zkušenosti a potřeby studentů v oblasti prevence sociálních patologií 
s důrazem na závislostí chování. Za další cíle lze považovat posílení realizace preven-
tivních aktivit na fakultách, publikace výstupů na odborném fóru a zapojení diplomantů 
do řešení projektu.

Předmětem výzkumu se stali posluchači všech 9 fakult Masarykovy univerzity. 
Celkem šlo o 2176 respondentů – prezenčních studentů, z toho 592 mužů (27,2 %) 
a 1584 žen (72,8 %). Průměrný věk respondentů v celém souboru byl 21,6 roku, SD 
2,75, mužů 20,9 roku, SD 2,14 a žen 21,8 roku, SD 2,91. O zamýšlené akci bylo uvě-
domeno vedení Univerzity, které ji na poradě schválilo. Studenti byli osloveni pomocí 
zvýrazněného sdělení v aplikaci Vývěska Univerzitního informačního systému.

Autoři studie se snažili obstarat standardizovaný dotazník, cílený na primární 
prevenci závislostí, ale i přes oslovení řady institucí (Lékařská fakulta MU, Státní zdra-
votní ústav Praha, krajské hygienické stanice) nebyl takový dokument k dispozici. Proto 
byl sestaven vlastní nestandardizovaný formulář.
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Získávání informací proběhlo anonymně dotazníkovou metodou. Dotazník obsa-
hoval základní identifi kátory (věk, pohlaví, fakulta, ročník studia) a 21 otázek, z toho 16 
s uzavřenou, a 5 s polouzavřenou volbou odpovědí. Otázky byly zaměřeny na dosavadní 
zkušenosti respondentů s primární prevencí závislostí na střední škole a na Univerzitě, 
na systematičnost a nabídku prevence, typy preventivních aktivit a jejich subjektivní 
hodnocení, potřeby a přání studentů. Elektronická verze dotazníku byla transformová-
na do podoby interaktivní grafi ky (fl ashové aplikace) a umístěna na veřejně přístupné 
webové adrese http://boss.ped.muni.cz/drogy. Současně byla vytvořena a ověřena sběr-
ná databáze, kam se ukládaly odpovědi respondentů.

Ve formuláři byla před vlastními otázkami zařazena stručná informace o řešeném 
projektu, jeho záměru a o řešitelích spolu s jejich kontaktními adresami. Zájemci o studii 
se mohli svobodně rozhodnout, zda se dotazování zúčastní. Odmítnutí či přijetí vyplnění 
formuláře nebylo svázáno s žádnými dalšími nabídkami. Údaje byly elektronicky zazna-
menávány do připravené databáze na serveru. Po skončení dotazování byly převedeny 
do formátu použitelného pro přenos dat do statistického software, následně statisticky 
zpracovány programy EpiInfo 6 En (Dean et al.,1994) a Statistica for Windows 7 Cz (Stat-
Soft Inc., 2004). Pomocí statistických testů (x2, Fisher exact) byly zhodnoceny statistické 
významnosti rozdílů mezi znaky při dělení souboru dle pohlaví, dle fakult a dle ročníků.

Výsledky
Výsledky studie jsou prezentovány grafi ckou formou a textovým komentářem. 

Nadpis grafu je současně označením sledovaného znaku. V tabulkách údaj „abs“ zna-
mená absolutní četnost a „%“ relativní četnost sledovaného znaku.

Graf 1: Setkání s aktivitami prevence závislostí na MU (tříděno dle pohlaví)

Pouze pětina celého souboru (graf 1) se setkala během svého studia na Univerzi-
tě s primární prevencí závislostí, u mužů šlo o desetinu, u žen o čtvrtinu odpovídajících 
(p<0,001, x2). Rozdíly byly zaznamenány rovněž při třídění odpovědí respondentů dle 
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ročníku jejich studia. S prevencí závislostí se na Univerzitě setkala desetina dotazova-
ných v prvních ročnících, třetina ze druhých a třetích ročníků, pouze 7 % ze čtvrtých 
a až 50 % v pátých ročnících studia.

Graf 2: Příležitost, při níž se respondenti setkali s prevencí závislostí v rámci MU 
(tříděno dle pohlaví, uvedeny pouze pozitivní odpovědi)

Přehled pozitivních odpovědí celého souboru (graf 2) ukazuje, že ve výuce se 
s prevencí závislostí na Univerzitě setkala pětina vzorku prezenčních studentů, při děle-
ní dle pohlaví desetina mužů a čtvrtina žen (p<0,001, x2). Preventivní aktivity na kole-
jích zaznamenala sotva 2 % souboru, ženy poněkud více, v rámci vzdělávacích akcí 
pořádaných Univerzitou necelé 1 % z celého vzorku, prakticky šlo jen o muže. Jiné akce 
v režii Masarykovy univerzity zmínila necelá 2 % souboru, zde prakticky pouze ženy. 
Ve výuce se studenti s prevencí závislostí nejčastěji setkávají na pedagogické, přírodo-
vědecké a lékařské fakultě. 

Podle grafu 3 se ve výuce na Univerzitě s primární prevencí závislostí nikdy nese-
tkalo 80 % vyšetřovaného vzorku, 92 % mužů a 76 % žen. Přibližně desetina celého sou-
boru studentů a žen se s prevencí setkala v rámci povinných předmětů, z mužů necelá 3 % 
(p<0,01, x2). Kolem 2 % uvedlo kontakt v rámci povinně volitelných předmětů, šlo praktic-
ky jen ženy. Desetina celého vzorku zmínila volitelné předměty, ženy více (p<0,001, x2).

Nejvíce respondentů se s primární prevencí závislostí setkává v rámci povin-
ných předmětů na pedagogické fakultě (34 %), dále na lékařské (9 %), právnické (7 %) 
a fi losofi cké (6 %) fakultě. Povinně volitelné předměty byly zmíněny jen u pedagogické 
fakulty (7 %), volitelné předměty již častěji (fakulta ekonomicko-správní 11 %, fi loso-
fi cká 6 %, informatiky 25 %, lékařská 9 %, pedagogická 7 %, přírodovědecká 19 %).
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Graf 3: Typ předmětu, v němž se respondenti setkali s prevencí závislostí v rámci 
výuky na MU (tříděno dle pohlaví)

Skupina Všichni
(n=2176)

Muži
(n=592)

Ženy
(n=1584)

Odpověď abs. % abs. % abs. %
Prostá přednáška 256 11,8 0 0,0 256 16,2
Přednáška s diskusí 80 3,7 32 5,4 48 3,0
Beseda s odborníkem 16 0,7 0 0,0 16 1,0
Beseda s ex-userem 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Návštěva K-centra, apod. 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Návštěva léčebného zařízení 16 0,7 16 2,7 0 0,0
Školní preventivní program 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Mimoškolní reventivní program 32 1,5 16 2,7 16 1,0
Umělecké aktivity 16 0,7 16 2,7 0 0,0
Sportovní aktivity 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Tabulka 1: Přehled aktivit, které studenti mohli absolvovat v rámci protidrogové prevence na MU (tříděno dle 
pohlaví, uvedeny pouze pozitivní odpovědi)

Z pozitivních odpovědí vzorku všech respondentů (tab. 1) vyplynulo, že desetina se 
s prevencí na Masarykově univerzitě setkala na monologicky vedených přednáškách (zmínily 
jen ženy), okolo 4 % na přednáškách s diskusí (bez větších rozdílů mezi pohlavími), necelé 
1 % na besedách s odborníky (uvedly pouze ženy) a při návštěvách v léčebných zařízeních pro 
závislé (zmínili pouze muži). Přibližně 2 % všech respondentů se účastnila mimoškolních pre-
ventivních programů (muži více), necelé 1 % různých uměleckých aktivit (označili jen muži).

Na fakultách jsou využívány zejména prosté přednášky (bez zpětné vazby), což 
uvedli především studenti pedagogické a lékařské fakulty, méně často i fi losofi cké a příro-
dovědecké fakulty. Přednášky s diskusí byly zmíněny z řad posluchačů fakulty pedagogické, 
právnické a fakulty informatiky. Sporadicky byly označeny i jiné typy aktivit, např. beseda 
s odborníkem, návštěva léčebného zařízení, zapojení do mimoškolního preventivního pro-
gramu, umělecká činnost.
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Skupina Všichni Muži Ženy
Odpověď abs. % abs. % abs. %
Pouze na legální drogy 1824 83,8 528 89,2 1296 81,8
Pouze na ilegální drogy 32 1,5 16 2,7 16 1,0
Pouze na virtuální drogy 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Na legální i ilegální drogy 112 5,1 32 5,4 80 5,1
Na všechny typy závislostí 208 9,6 16 2,7 192 12,1
Celkem 2176 100,0 592 100,0 1584 100,0

Tabulka 2: Zaměření preventivních aktivit na MU (tříděno dle pohlaví)

Z hlediska zaměření preventivních aktivit na MU (tab. 2) bylo nejčastěji 
frekventovanou odpovědí (80 % v celém souboru a u žen, 90 % u mužů), že se 
preventivní aktivity na Univerzitě týkaly pouze problematiky alkoholu a tabáku. 
Prevenci závislostí na zakázaných substancích vyzdvihla 2 % respondentů, nikdo 
neuvedl, že šlo o předcházení závislostem na tzv. virtuálních drogách. Zmínku 
o komplexnějším podání univerzitní prevence uvedlo 5 % dotazovaných (závislost 
na alkoholu, tabáku a zakázaných látkách). Přibližně desetina všech oslovených 
a žen, z mužů pouze 3 %, odpověděla, že prevence na Univerzitě byla zaměřena 
na všechny typy závislostí, tedy na substancích, virtuálních drogách a návykovém 
chování. Globálně byla zaznamenána statistická významnost mezi odpověďmi 
mužů a žen (p<0,001, x2).

Podle mínění většiny respondentů z jednotlivých fakult se preventivní akti-
vity na Univerzitě týkají zvláště alkoholu a tabáku, méně jiných návykových látek 
a činností. Za komplexnější považuje prevenci část oslovených studentů fakulty 
pedagogické (52 %), informatiky (25 %), právnické (13 %), lékařské (9 %) a fi lo-
sofi cké (3 %).

Skupina Všichni Muži Ženy
Odpověď abs. % abs. % abs. %
Ojedinělé 2112 97,1 592 100,0 1520 96,0
Systematické 64 2,9 0 0,0 64 4,0
Celkem 2176 100,0 592 100,0 1584 100,0

Tabulka 3: Systematičnost univerzitních preventivních aktivit (tříděno dle pohlaví)

Za systematické považuje univerzitní preventivní aktivity jen okolo 3 % 
celého vzorku (tab. 3), prakticky jen ženy, z mužů nikdo. Zbytek zastává názor, 
že jde o ojedinělé snahy. Pouze respondenti z pedagogické fakulty (14 %) uvedli, 
že se na Univerzitě setkali se systematickými preventivními aktivitami. Více než 
93 % dotazovaných, a to prakticky ve všech ročnících, se shodlo, že preventivní 
protidrogové aktivity na Univerzitě mají ojedinělý charakter. Se systematickým 
preventivním působením při třídění dle ročníků se setkalo pouze minimum respon-
dentů (nejvýše 7%), relativní četnosti mírně rostly směrem k vyšším ročníkům.
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Graf 4: Subjektivní pocit respondentů z preventivních aktivit na MU (tříděno dle pohlaví)

Více než 55 % celého souboru (bez zásadních rozdílů mezi pohlavími) 
považuje univerzitní prevenci závislostí za cílenou a užitečnou (graf 4). Okolo 
4 % všech respondentů hodnotí prevenci na Univerzitě jako necílenou, ale přesto 
užitečnou, ženy častěji. Třetina souboru nemá vyhraněný názor. Více než 7 % všech 
dotazovaných, 3 % mužů a desetina žen, kritizuje fakt, že prevence byla nejasně 
zaměřená a téměř bez užitku, 2 % všech respondentů (5 % mužů, 1 % žen) ji popi-
suje jako naprosto ztracený čas. Globálně byla zaznamenána statistická významnost 
mezi odpověďmi mužů a žen (p<0,001, x2).

Přibližně polovina respondentů z jednotlivých fakult považuje prevenci na 
Univerzitě za cílenou a užitečnou, existuje však i relativně vysoké procento těch, 
kteří nedovedou zaujmout stanovisko, nemají názor. Obecně si na nízkou užitečnost 
a zaměření prevence stěžují studenti fi losofi cké (3 %), lékařské (18 %), pedagogické 
(17 %) a přírodovědecké (10 %) fakulty. Část posluchačů právnické (7%) a příro-
dovědecké fakulty (10 %) dokonce hodnotí prevenci na Univerzitě jako naprosto 
ztracený čas.

Skupina Všichni Muži Ženy
Odpověď abs. % abs. % abs. %
Nedostatečný 2000 91,9 512 86,5 1488 93,9
Dostatečný 176 8,1 80 13,5 96 6,1
Celkem 2176 100,0 592 100,0 1584 100,0

Tabulka 4: Časový prostor pro primární prevenci závislostí na MU (tříděno dle pohlaví)

Devět z deseti respondentů si myslí, že primární prevenci závislostí na Univer-
zitě není věnován dostatek času (tab. 4). Ženy jsou kritičtější než muži (p<0,001, x2). 
Pouze 6–9 % vzorku v jednotlivých ročnících míní, že je primární prevenci závislostí na 
Univerzitě věnován dostatečný časový prostor, zbytek tento názor nesdílí.
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Skupina Všichni Muži Ženy
Odpověď abs. % abs. % abs. %
Nedostatečně pestrá 1968 90,4 496 83,8 1472 92,9
Dostatečně pestrá 208 9,6 96 16,2 112 7,1
Celkem 2176 100,0 592 100,0 1584 100,0

Tabulka 5: Pestrost nabídky aktivit primární prevence závislostí na MU (tříděno dle pohlaví)

Dle tab. 5 bylo zaznamenáno obdobné hodnocení jako u předchozí položky. Devět 
z deseti respondentů zastává názor, že nabídka aktivit primární prevence závislostí na Uni-
verzitě není dostatečně pestrá. Ženy jsou opět kritičtější než muži (p<0,001, x2).

Skupina Všichni
(n=2176)

Muži
(n=592)

Ženy
(n=1584)

Odpověď abs. % abs. % abs. %

Výklad s diskusí v rámci výuky 448 20,6 80 13,5 368 23,2

Beseda s odborníkem z praxe 1104 50,7 208 35,1 896 56,6

Beseda s ex-userem 1120 51,5 256 43,2 864 54,5

Návštěva preventivního či léčebného 
externího zařízení 992 45,6 160 27,0 832 52,5

Spolupráce na preventivním projektu/
grantu 752 34,6 160 27,0 592 37,4

Kolejní akce 608 27,9 144 24,3 464 29,3

Mimokolejní akce 672 30,9 112 18,9 560 35,4

Tabulka 6: Posílení/zavedení protidrogových preventivních aktivit na MU dle názoru respondentů (tříděno dle 
pohlaví, uvedeny pouze pozitivní odpovědi)

Jak vyplývá z tab. 6, pětina celého souboru (sedmina mužů a čtvrtina žen, p<0,001, 
x2) by stála o zavedení či častější využívání výkladu s diskusí v rámci výuky. Besedu 
s odborníkem z praxe by uvítala polovina všech dotazovaných (35 % mužů, 57 % žen, 
p<0,001, x2), podobně besedu s bývalým uživatelem drog (43 % mužů, 55 % žen, p<0,001, 
x2). Návštěvu externího preventivního či léčebného zařízení by si přálo 46 % osloveného 
vzorku (čtvrtina mužů a polovina žen, p<0,001, x2). Přibližně třetina souboru (ženy více) 
by podpořila či posílila spolupráci posluchačů na preventivním projektu (grantu). Třetina 
celého vzorku (čtvrtina mužů, třetina žen, p<0,05, x2) by posílila či zavedla různé kolejní 
preventivní aktivity, třetina všech respondentů (pětina mužů, třetina žen) akce mimokolej-
ní (např. vzdělávací, umělecké, sportovní apod., p<0,001, x2). Obecně studenti preferovali 
aktivity s vyšším podílem zpětné vazby a návštěvy terénních zařízení.

Skupina Všichni Muži Ženy
Odpověď abs. % abs. % abs. %
Ne 1440 66,2 256 43,2 1184 74,7
Ano 736 33,8 336 56,8 400 25,3
Celkem 2176 100,0 592 100,0 1584 100,0

Tabulka 7: Názor respondentů na rozšíření nabídky služeb pro studenty MU o poradenství při problémech 
s drogami a návykovým chováním (tříděno dle pohlaví)
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Podle tab. 7 by třetina všech respondentů (57 % mužů a 25 % žen, p<0,001, x2) 
souhlasila s rozšířením poradenství o problematiku závislostí. Zbytek oslovených nepo-
važuje toto téma za aktuální.

Skupina Všichni Muži Ženy
Odpověď abs. % abs. % abs. %
V prostorách stávajícího poraden-
ského centra 688 31,6 112 18,9 576 36,4

V objektu některé z kolejí MU 304 14,0 48 8,1 256 16,2

V prostorách některé z fakult MU 544 25,0 112 18,9 432 27,3

Mimo objekty MU 640 29,4 320 54,1 320 20,1

Celkem 2176 100,0 592 100,0 1584 100,0

Tabulka 8: Názor respondentů na umístění centra protidrogové poradenství (tříděno dle pohlaví)

V případě, že by respondenti potřebovali využít protidrogového poradenství, 
mohli by volit z několika možností (viz tab. 8). Třetina z nich (pětina mužů, třetina žen) 
by ztotožnila poradenství při závislostech s objektem stávajícího Poradenského centra 
Univerzity, sedmina (8 % mužů, 16 % žen) by poradenství raději umístila v objektu 
některé z vysokoškolských kolejí Masarykovy univerzity. Čtvrtina všech dotazovaných 
(pětina mužů, třetina žen) by uvítala návštěvu poradenství v objektech některé z fakult 
Univerzity, třetina souboru (polovina mužů, pětina žen) pak zcela externě mimo dosah 
Univerzity. Globálně byl zaznamenán statisticky významný rozdíl mezi odpověďmi 
mužů a žen (p<0,001, x2).

Diskuse
Podle dostupných literárních pramenů existují různé popisné a srovnávací stu-

die charakteru drogové epidemiologie, zaměřené na užívání legálních i ilegálních drog 
u různých populačních skupin. Relativně nejlépe je monitorována situace mezi mládeží 
na základních a středních školách, která patří mezi nejvíce ohrožené skupiny. Na poslu-
chačům vysokých škol je zaměřena již menší pozornost a často zůstávají skryti ve vět-
ších populačních vzorcích – např. 18–35 let (Kolektiv, 1998a; Kolektiv, 1998b; Kolektiv, 
1998c; 1996 Annual Report Center for Drug and Alcohol Studies, 1997; Nešpor et al., 
1994; Nešpor, Csémy, 1997). Zkušenosti vysokoškolských studentů s primární prevencí 
závislostí a s jejím uplatňováním v univerzitním životě jsou analyzovány jen zřídka, 
a to zvláště na humanitně zaměřených fakultách. Častější zmínky o způsobech aplikace 
prevence v univerzitním prostředí pocházejí ze zahraničí.

Kachlík a Šimůnek (1995, 1998) se věnovali sledování konzumace drog a posto-
jů k nim u vysokoškolských studentů na MU od r. 1993. V období 1993-1997 provedli 
anonymní dotazníkové šetření na vzorku 456 posluchačů (177 mužů a 279 žen) 5. roč-
níku Lékařské fakulty MU. Zaznamenali vysokou úroveň syndromu „osobní imunity“, 
kdy byl riziko užívání řady návykových substancí bagatelizováno. Nebezpečí konzuma-
ce tabáku si studenti jasně připouštěli, zatímco konopných drog nikoli. Ženy zaujímaly 
kritičtější postoje než muži.
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Kromě protikuřáckého působení byli medici v rámci stáží na ústavu preven-
tivního lékařství osloveni též aktivitami, týkajícími se primární prevence zneužívání 
netabákových a nealkoholových drog. Prevence závislostí byla probírána též ve výuce 
budoucích pedagogů a zakotvena ve studijních materiálech. Byla posílena spolupráce 
s Poradenským centrem MU a studenti dostali příležitost řešit své problémy se závis-
lostmi přímo na univerzitní půdě.

Hrubá již více než 10 let úspěšně realizuje komplexní program preventivního pro-
tikuřáckého působení na studenty medicíny na Lékařské fakultě MU (Hrubá, Kachlík, 
1998). Oslovila též klinická pracoviště, takže se posluchači lékařství dozvídají moderní 
teoretické i praktické poznatky o kouření tabáku a možnostech jeho redukce. Během stu-
dia dochází k vytváření pozitivního modelu lékaře-nekuřáka, studenti jsou školeni, jak 
oslovovat a přesvědčovat své budoucí pacienty, aby úspěšně zvládli kuřácký problém.

Csémy et al. (2004) zkoumali vzorek 904 pražských vysokoškoláků pomocí ano-
nymního strukturovaného dotazníku, který byl zaměřen na zneužívání drog a postoje 
k nim. Obsahoval i škály, sledující některé psychologické charakteristiky. Rizikové či 
společensky nežádoucí formy užívání návykových látek byly zjištěny u třetiny souboru. 
Osoby s rizikovým chováním k návykovým látkám vykazovaly vyšší úroveň depresi-
vity, horší duševní zdraví, obtížněji se ztotožňovaly s obecně platnými společenskými 
normami. Studenti, nadužívající alkohol nebo konzumující jiné drogy, zastávali smířli-
vější postoje k užívání návykových látek. Nebyly nalezeny žádné významné vazby mezi 
kvalitou rodinného prostředí a rizikovým užíváním drog.

Čaplová et. al.(1997) zjišťovala postoje posluchačů vysoké školy k problemati-
ce návykových látek pomocí vlastního dotazníku s 22 položkami. Výzkumu se zúčastnilo 
112 studentů 4. ročníku Lékařské a Právnické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě. 
Kostru dotazníku tvořily výroky z médií, k nimž dotazovaní vyjadřovali různě silnou míru 
souhlasu či nesouhlasu. Významně více žen (81 %) než mužů (71 %) vnímá pravidelné 
kouření marihuany jako riziko. Ženy přisuzují větší váhu při vzniku závislosti rodinnému 
prostředí a věří, že s užíváním drog lze přestat pouze na základě vlastního rozhodnutí a silné 
vůle. Respondenti prokázali dobrou úroveň informovanosti o drogovém problému, spíše ale 
v teoretické rovině. Scházejí jim přesnější informace o léčbě a doléčování závislých osob.

Orosová a Schnitzerová (1997) referovaly o komunikativním výcvikovém progra-
mu prevence závislostí pro studenty Pedagogické fakulty UPJŠ v Košicích. V připrave-
nosti studentů na protidrogové aktivity hrají podstatnou roli jejich dosavadní zkušenosti 
s návykovými látkami, postoje k nim a akceptace programů primární prevence závislostí, 
což mapovala i dotazníková studie. Bylo osloveno 77 budoucích učitelů a 125 posluchačů 
neučitelských směrů. Ke drogám projevilo 47 % dotazovaných výrazně negativní postoj 
(zvláště budoucí učitelé), 52 % mírně negativní až neutrální, 1 % mírně pozitivní. Negativ-
ní postoje ke drogám byly významně častěji zaznamenány u žen, u nekuřáků a u abstinen-
tů. U studentů existují závažné rozdíly mezi názory na jednotlivé oblasti preventivní práce 
a hodnocením vlastní připravenosti na práci se žáky, proto je klíčové začlenění informací 
a dovedností z oblasti prevence závislostí do pregraduální výuky.

Efektivní programy prevence závislostí by měly obsahovat odborně prezentova-
né informace, zvl. o dlouhodobých negativních účincích drog, posilování přiměřeného 
sebeocenění a příležitostí pro realizaci životních cílů, přípravu mladých lidí na zvládání 
konfl iktů, tlaku vrstevníků, rozvoj sociálních dovedností a umění odmítat drogy.
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Univerzity v USA se brání růstu zneužívání návykových látek mezi svými stu-
denty mimo vlastních preventivních programů také realizací tzv. „čistého“ (substan-
ce-free nebo alcohol-free) bydlení v kampusech. Absolutně znemožnit dostupnost drog 
není prakticky možné, ale tento způsob bydlení vede ke snižování problémů, spojených 
s konzumací drog (Wechsler et al., 2001; Novotný, Kolibáš, 2003).

V USA byly porovnávány 3 přístupy k protialkoholní výchově: program zamě-
řený na poznání rizik, program soustředěný na správné rozhodnutí a program cílený na 
objasnění životních hodnot. Nejlépe byl přijímán a nejvíce zvyšoval znalosti program 
zaměřený na poznání rizik, jako nejméně efektivní se jevily strategie cílené na hodno-
tový žebříček, což se potvrdilo též při hodnocení dopadu na současnou a očekávanou 
spotřebu alkoholu u respondentů (Goodstadt, Sheppard, 1983).

Program počítající se zapojením amerických vysokých škol do prevence problé-
mů působených alkoholem zkoumal účinnost kampaně uskutečněné pomocí reklamní 
pošty. Sledovala se ochota studentů podílet se, získat znalosti, snížit konzumaci alkoho-
lu a výskyt řízení v opilosti. Průzkum ukázal, že 93 % osloveného vzorku poštu četla, 
jejich znalosti se zlepšily, avšak jejich chování se nezměnilo (McCarty et al., 1983).

Ústav preventivního lékařství Jihokalifornské univerzity zmiňuje 6 bodů důležitých 
v oblasti výzkumu a protidrogové prevence. Jde o: společné snížení nabídky a poptávky, 
volbu strategií prevence, které zasáhnou populační skupiny s vysokým rizikem, komplex-
ní nebo rozšířenou prevenci, která v několika liniích a obdobích osloví cílovou populaci, 
přenos nových technologií, rozvoj výzkumu preventivních metod a využití styčných ploch 
základního výzkumu se sociálními vědními disciplínami (Pentz, 1994).

Univerzitní studenti, zvláště ti, jež intenzivně pijí alkohol, mají sklon nadhod-
nocovat frekvenci výskytu konzumace nadměrného množství alkoholu mezi svými 
vrstevníky. Autoregulační model předpovídá, že zpětná vazba informující o skutečném 
výskytu nežádoucí odchylky od normativního standardu může být důvodem korekce 
chování žádoucím směrem, tj. k akceptovaným normám. Model byl využit ve studii 
568 amerických vysokoškolských studentů University of New Mexico, Albuquerque., 
z nichž 64 byli identifi kováni jako silní pijáci a byla jim nabídnuta příležitost podílet 
se na studii o alkoholismu. Zhruba třetina studentů (26) účast přijala a poskytla detailní 
informace o jejich konzumních zvyklostech. Část z nich obdržela poštou zpětnou vaz-
bu, zaměřenou na porovnání jejich pití alkoholu s obecnými společenskými normami. 
V následném dotazování subjekty ovlivněné zpětnou vazbou vykazovaly redukci týden-
ní konzumace alkoholu a typických znaků intoxikace oproti kontrolám. Tato jednoduchá 
intervence se zpětnou vazbou, nevyžadující osobní kontakt, může představovat účinnou 
strategii pro snížení rizikového pití (Agostinelli et al., 1995).

V Anglii využili preventivní program proti nadměrné konzumaci alkoholu. 
Obecní organizace otevřely experimentální pohostinství v univerzitní koleji, které 
bylo vedeno studenty vyšších ročníků-absolventy kursu protialkoholní výchovy (Mills, 
1983). Cílem programu byla modifi kace průměrné spotřeby alkoholu na hlavu. Vstup-
ní data a prospektivní studie sledovaly úroveň spotřeby alkoholu, frekvenci problémů 
a postoje související s pitím. Účast na akcích spojených s projektem byla vysoká. 
U studentů vzrostla spotřeba nealkoholických nápojů, změnily se jejich postoje k nad-
měrnému pití, ke vztahů alkoholu a řízení auta, na pojetí kolejní zábavy. Výsledky 
však ukázaly, že spotřeba piva, vína ani tvrdého alkoholu výrazněji nepoklesla, podobně 
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nebyla ovlivněna frekvence výskytu problémů s nadměrným konzumem alkoholu sou-
visejících (kocoviny, řízení v opilosti, výtržností, nepořádku).

Studovaný vzorek nepředstavuje soubor všech prezenčních studentů Masarykovy 
univerzity. I když byli teoreticky všichni posluchači osloveni pomocí vývěsky v infor-
mačním systému, nebyli nijak nuceni dotazník vyplnit, šlo o jejich čistě dobrovolné roz-
hodnutí, nikoli povinnost. Z toho důvodu jsou četnosti respondentů u některých fakult 
(informatiky, sportovních studií) a ročníků (šestého) nízké. Rovněž to souvisí s faktem, že 
již přirozeně se liší počty studentů na jednotlivých fakultách MU a studium je prakticky 
pětileté (nepočítáme-li doktorandy a lékařskou fakultu). Tato fakta byla sice zohledněna 
při statistické analýze, avšak při manipulaci s výsledky a při jejich interpretaci je třeba 
určité opatrnosti. Poněvadž jde o jednu z prvních studií zaměřenou na prevenci na MU, 
bude třeba časového odstupu ke komparaci výsledků s dalším dotazováním, bude též nutné 
„odladit“ použitý dotazník a metodiku sběru dat. Prakticky se autoři projektu pohybovali 
mezi dvěma fenomény: plná anonymita, ale relativně nízká výtěžnost odpovědí (přístup 
k webovému formuláři bez přihlašování) versus jednoznačná identifi kace s následnou 
anonymizací a vysoká výtěžnost odpovědí (přístup k dotazníku po přihlášení k univer-
zitnímu informačnímu systému). Pokud byly u některých otázek zaznamenány nulové 
četnosti odpovědí, ještě to nemusí znamenat, že výskyt sledovaného jevu je v celém sou-
boru prezenčních studentů MU nulový. Nulový je pouze v jejich vybraném segmentu, 
k prezentaci výsledků je proto třeba přistupovat kriticky a obezřetně.

U vysokoškolských studentů se jako klíčové jeví pozitivní ovlivnění jejich postojů 
a modelů chování, poněvadž byl zaznamenán rozpor mezi jejich (většinou kvalitními) 
znalostmi a schvalováním rizikových aktivit, směřujícímu ke drogovým experimentům.

Závěr
Z výsledků studie vyplynulo, že 2 z 10 dotazovaných studentů se setkali na MU 

s prevencí závislostí, a to nejvíce na fakultě pedagogické, informatiky, lékařské, pří-
rodovědecké. Obdobně se pouze 2 z 10 oslovených respondentů setkali s prevencí na 
MU v rámci výuky, jen několik málo procent pak ještě na kolejích, různých vzdělá-
vacích a zájmových akcích pořádaných Univerzitou. Desetina vyšetřovaného souboru 
byla prevencí závislostí na MU oslovena ve výuce povinných a volitelných předmětů, 
2 % v povinně volitelných předmětech; nejčastěji šlo o studenty fakulty pedagogické, 
přírodovědecké, informatiky a lékařské.

K preventivnímu působení na studenty MU jsou využívány zejména monologicky 
vedené přednášky, řídce přednášky s diskusí a zapojení do mimouniverzitních preven-
tivních programů, velmi málo besedy s odborníky, návštěvy v léčebných zařízeních pro 
závislé a účast na uměleckých a sportovních akcích. Více než tři čtvrtiny souboru odpo-
věděly, že se univerzitní preventivní aktivity týkaly především problematiky alkoholismu 
a tabakismu, pouze 10 % vzorku získalo zkušenost s komplexně pojatou prevencí patolo-
gických závislostí. Prakticky 9 z 10 dotazovaných studentů míní, že jde spíše o preventiv-
ní aktivity ojedinělého charakteru, schází jejich návaznost a systematičnost.

Více než polovina sledovaného souboru považuje univerzitní prevenci závislostí 
za cílenou a užitečnou, třetina nedovede zaujmout stanovisko, desetina se vyslovuje 
úrovni prevence kriticky (nejasné zaměření, neužitečnost, dokonce ztráta času). Podle 
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názoru 9 z 10 odpovídajících je věnován primární prevenci závislostí na Univerzitě 
nedostatek času, obdobně respondenti vypovídají o pestrosti nabídky preventivních akti-
vit na MU. Oslovení posluchači by nejvíce stáli o zavedení či častější využívání besed 
s odborníky a bývalými uživateli drog, dále o návštěvu preventivního či léčebného zaří-
zení zaměřeného na patologické závislosti (polovina souboru), třetina dotazovaných by 
podpořila či posílila spolupráci na preventivním projektu (grantu), různé preventivní 
aktivity na vysokoškolských kolejích i mimokolejní akce (vzdělávací, umělecké, spor-
tovní apod.), pětina využívání výkladu s diskusí v rámci výuky.

Třetina všech respondentů by souhlasila s rozšířením poradenských služeb pro stu-
denty Univerzity o problematiku závislostí, zbytek oslovených nepovažuje toto téma za aktu-
ální. Centrum protidrogového poradenství na MU by třetina sledovaného souboru ztotožnila 
s objektem stávajícího Poradenského centra Univerzity, sedmina by poradenství raději umístila 
v objektu některé z vysokoškolských kolejí MU, čtvrtina by uvítala začlenění centra do objektu 
některé z fakult Univerzity a třetina souboru zcela externě mimo dosah Univerzity.

EVALUATION OF THE PRIMARY ANTIDRUG PREVEN-
TION OF MASARYK UNIVERSITY STUDENTS

Abstract: In 2007 the research aimed at the primary prevention of pathological 
addictions was carried out. With the assistance of an anonymous questionnaire, a sam-
ple of 2176 respondents - full-time students from all the MU faculties - was addressed. 
The results show that only fi fth of the addressed students met the addiction prevention 
topic during their study in MU, mostly in Faculty of Education, Medicine and Science. 
With regard to preventive impact on MU students, especially the monologue lectures are 
applied, rarely the lectures with discussion and participation in after-university preven-
tive programmes. More than three quarters of asked students answered that university 
prevention activities involved only alcohol and nicotine problems, only tenth of the 
sample had the experience with complexly concieved pathological addictions preven-
tion. For all practicall purposes, 9 of the 10 questionned students mean that these are 
only isolated preventive activities, there is no succession and systematicness. More than 
half of respondents consider the university addiction prevention as pointed and useful, 
the commentary about prevention of tenth of the sample is rather critical (unclear focus, 
usefulness, even time loss). Third of all the respondents would agree with extending of 
addiction problems advisory service for university students. Antidrug Consulting Cen-
tre in MU would welcome all the respondents, their opinion differ only in a matter of 
Consulting Centre localisation.

Keywords: Masaryk university, students, pathological addictions, primary anti-
drug prevention activities, Antidrug Consulting Centre in MU
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Škola a zdraví 21, 2009, Aktuální otázky výchovy ke zdraví

REALIZACE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO 
PROGRAMU V PODMÍNKÁCH ZÁKLADNÍ 

A STŘEDNÍ ŠKOLY

Petr KACHLÍK, Marie HAVELKOVÁ

Abstrakt: Minimální preventivní program (MPP) představuje klíčový nástroj 
k realizaci prevence ve školství v podmínkách základních, středních a speciálních škol. 
Problematika zneužívání návykových látek a návykového chování patří k závažným for-
mám sociálních patologií, děti a mladiství jsou významnými rizikovými skupinami. Pří-
spěvek informuje o vybraných projektech, které v rámci MPP na školách probíhají, dále 
o dotazníkovém šetření uskutečněném ve 26 školách v ČR a zaměřeném na charakteris-
tiku a hodnocení chodu MPP. Ze studie vyplynulo, že preventivní projekty na školách 
by měly být cíleny a určeny pro žáky všech stupňů, jejich realizace by měla zasahovat 
nejen do výuky, ale též do volnočasových aktivit dětí. Každé dítě vyžaduje individuální 
přístup, nesmí se zapomínat na spolupráci s rodiči a jejich dobrou informovanost, je 
účelné koncipovat prevenci jako komunitní se zapojením státních i nestátních subjektů, 
využívat interaktivních postupů. 

Klíčová slova: Minimální preventivní program, škola, žák, prevence, komunita, 
závislost 

Úvod 
Drogy jsou všude kolem nás, staly se součástí našeho života. Ideální bezdrogo-

vá společnost neexistuje, a bohužel ani existovat nemůže. Jde tedy o to, jak nejlépe se 
s tímto problémem vyrovnat. Není možné nalézt univerzální recept. Výskyt drogového 
problému rovněž nevyloučí sebelepší výchova a v nejširším slova smyslu ani prevence, 
ale ani sebedůmyslnější legislativní opatření. Opatřeními na co největším počtu spole-
čenských rovin (rodina, škola, sportovní a kulturní nabídka, masmédia, zdravotnická 
zařízení) však lze snížit počet potencionálních konzumentů a rovněž rizika související 
s užíváním, o což jde zejména.

Jednou z hlavních priorit se stává protidrogová prevence ve školách a v oblasti 
volného času. Vyplývá z ní i nutnost existence metodiky a evaluace preventivní inter-
vence zaměřené na rizikové skupiny. Naším úkolem by tedy mělo být zaměřit se na 
jedince, najít důvody, které ho vedou ke zneužívání drog, tyto důvody eliminovat a pak 
začít preventivně působit na ostatní (Nešpor, 1996b; Jedlička, Koťa, 1998).
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K základním zásadám programů efektivní všeobecné prevence patří (Nešpor et 
al., 1996; Nešpor, Csémy, 2003):

• pokud možno brzký začátek a věková přiměřenost;
• rozumný rozsah a interaktivita;
• zahrnutí podstatné části žáků;
• získávání relevantních sociálních dovedností a dovedností potřebných pro 

život;
• respektování regionálních specifi k;
• využívání pozitivních modelů;
• zahrnutí problematiky legálních i nelegálních návykových látek a sociálně pato-

logického chování;
• soustavnost a dlouhodobost;
• kvalifi kovaná a důvěryhodná prezentace;
• komplexnost, využití více strategií;
• připravenost na výskyt komplikací, nabídka možností jejich zvládání.

Většina dobrých zahraničních všeobecně preventivních programů zahrnuje jak 
legální, tak i nelegální návykové látky, poněvadž (Nešpor, 1995):

• legální drogy zvyšují míru rizikových faktorů a možnost přechodu na drogy nele-
gální;

• vznik závislosti na návykových látkách je u dospívající mládeže mnohem rych-
lejší než v pozdějších letech života;

• dospívající mají tendenci vnímat prevenci zaměřenou úzce na ilegální návykové 
látky jako jednostrannou;

• časté je kombinování alkoholu a jiných návykových látek;
• děti z rodin, kde se vyskytuje závislost na nějaké návykové látce, jsou více 

ohroženy než děti z rodin, u nichž se tento problém nevyskytuje.

V primární drogové prevenci jde zejména o to, aby se co nejvíce snížila poptávka 
po drogách, aby drogy nebyly vyhledávány a konzumovány, aby nebyl důvod je zneu-
žívat. Je žádoucí a potřebné ovlivnit chování jedince změnou hodnot a norem společen-
ství, v němž žije (populace jako celek, rodina, školní kolektiv), a které do jeho života 
přináší určité rizika, a tak je odstranit nebo alespoň oslabit tak, aby v jejich důsledku 
nemohl drogový problém vzniknout. Efektivní primární prevence je záležitostí multi-
disciplinární, kdy široce spolupracují specialisté z různých oborů (Nešpor, 1996a; Neš-
por, 2001; Nešpor, Csémy, 1996).

Nejvíce rizikových faktorů, které mohou zapříčinit drogový problém, se rekru-
tuje z těchto okruhů: rodina, škola, vrstevníci, ostatní sociální faktory. Důležité je také 
prostředí, ve kterém se vytvářejí normy a hodnoty (Nešpor et al., 1994).

V primární prevenci jde především o tři roviny působení, jejichž kombinace je 
pro výsledný efekt žádoucí (Nožina, 1997):

• Podat základní, objektivní informace o druzích drog, jejich účinku, původu, roz-
šíření, vzniku závislosti, aktuální situaci ve státě, místě bydliště. Jasně a pravdivě 
ukázat, kam vede drogová závislost, včetně společenských souvislostí.
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• Seznámit se strategiemi a technikami, jak žít ve společnosti ohrožené drogou, 
a přitom se jí vyhnout, popř. tyto strategie nacvičit. Čím lépe propracované jsou 
tyto techniky chování, tím hlubší mohou mít na jedince dosah ve smyslu změny 
životního stylu.

• Nabídnout co možná nejvíc způsobů, jak lze dosáhnout životního uspokojení 
a umět přemoci obtížné situace.

V České republice existují různé formy prevence. Ne každá z nich má ale stejně 
vysokou preventivní efektivitu (Heller, Pecinovská, 1996; Nešpor, 1996b).

Jestliže chceme být v boji s drogou úspěšní, musíme postupovat jednotně a kom-
plexně. Toho si je vědom i resort školství, který garantuje působení na největší část 
ohrožené populace, na děti a mládež. Právě Ministerstvo školství mládeže a tělovýcho-
vy ČR (MŠMT) přišlo s komplexním protidrogovým programem, který svou koncepcí 
prevence oslovuje všechny věkové skupiny dětí a mládeže. Byla vypracována „Koncep-
ce prevence zneužívání návykových látek a dalších sociálně patologických jevů u dětí 
a mládeže v působnosti resortu MŠMT“. Reaguje na aktuální stav drogové scény v ČR, 
na strukturu, dynamiku a předpokládaný vývoj kriminality a dalších sociálně patolo-
gických jevů u dětí a mládeže. Součástí schválené Koncepce je „Minimální preven-
tivní program“ (dále jen MPP) vypracovaný pod názvem „Škola bez drog“, který je 
určen pro školy a školská zařízení. Koncepce vytváří potřebný prostor pro meziresortní 
spolupráci, a proto preferuje otevřený preventivní systém, umožňuje ve své podstatě 
i aktivně reagovat na měnící se podmínky společenského procesu, průběžně modifi -
kovat preventivní strategie a prohlubovat účinnost přijatých opatření a uplatňovaných 
metod (Kolektiv, 1999; Kolektiv, 2000a).

Školy a školská zařízení musejí zaujímat prioritní postavení v systému prevence 
realizovaném v působnosti MŠMT, přičemž toto prioritní postavení vychází z následu-
jících argumentů (podle Kolektiv, 2000a; Kolektiv, 2000b):

• Dítě tráví ve škole jednu čtvrtinu až jednu třetinu denní doby, škola výrazně 
ovlivňuje jeho životní styl a způsob rozhodování.

• První závažné problémy v chování dítěte, které obvykle vyžadují odbornou péči, 
se nejčastěji objevují na základní škole.

• Resort školství, mládeže a tělovýchovy disponuje rozsáhlou sítí poradenských 
služeb.

• Dítě prezentuje první projevy problémového chování zpravidla mnohem dříve, 
než se dostává do péče sociální kurately v resortu práce a sociálních věcí.

• Instituce sociálního resortu nastupují tehdy, když je nutný zásah v rodině a kom-
plexní preventivní aktivity iniciované školským úřadem nebyly dostatečně účin-
né.

• Škola či školské zařízení je často jediným prostředím, v němž lze systémově 
korigovat pozitivní vliv vrstevníků.

• Základ preventivního systému u dětí a mládeže musí být postaven na úzkém 
propojení rodiny, školy a subjektů angažujících se v oblasti volného času. 
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MPP je komplexním systémovým prvkem v realizaci preventivních aktivit 
v základních školách, středních školách a systému speciálního školství. Jeho realizace 
je pro každou školu a každé uvedené školské zařízení závazná. MPP „Škola bez drog“ 
reaguje na aktuální stav protidrogové prevence ve školském resortu a vytváří metodo-
logické předpoklady pro vytvoření efektivního preventivního systému, v jehož rámci 
budou zaujímat prioritní postavení školy a školská zařízení v návaznosti na aktivity 
v oblasti volného času dětí a mládeže a spolupráci s rodiči žáků.

MPP je určen pro základní orientaci pedagogickým pracovníkům, kteří se podí-
lejí na realizaci školského programu. Dále slouží i školním protidrogovým metodi-
kům, kteří jsou koordinátory protidrogového působení na škole. Realizace MPP je od 
1.1.2001 závazná a podléhá kontrole České školní inspekce. Je zde zakotvena zejména 
zodpovědnost za systematické vzdělávání pedagogických pracovníků, za výchovu ke 
zdravému životnímu stylu, rozvoj osobnosti dětí a mládeže a vytváření podmínek pro 
využití volného času. Metodickou podporu preventivní práci škol a školských zařízení 
poskytují především metodici prevence (Kolektiv, 2000b; Průcha, 2001).

Mezi hlavní úkoly a aktivity školy a uvedených školských zařízení v rámci MPP 
patří (podle Kolektiv, 2000b):

• Odpovědnost za systematické vzdělávání školních metodiků prevence a dalších 
pedagogických pracovníků v metodikách preventivní výchovy, v netradičních 
technikách pedagogické preventivní práce s dětmi a mládeží a v řešení problé-
mových situací souvisejících s výskytem sociálně patologických jevů.

• Systémové zavádění etické a právní výchovy, výchovy ke zdravému životnímu 
stylu a jiných oblastí preventivní výchovy do výuky jednotlivých předmětů, ve 
kterých ji lze uplatnit.

• Realizace různých forem a metod působení na jednotlivce a skupiny dětí a mlá-
deže zaměřeného na podporu rozvoje jejich osobnosti a sociálního chování.

• Vytváření podmínek pro smysluplné využití volného času.
• Spolupráce s rodiči a osvětová činnost pro rodiče v oblasti zdravého životního 

stylu a v oblasti prevence problémů ve vývoji a výchově dětí a mládeže.
• Průběžné sledování konkrétních podmínek a situace ve škole nebo školském zaří-

zení z hlediska rizik výskytu sociálně patologických jevů a uplatňování různých 
forem a metod umožňujících včasné zachycení ohrožených dětí a mladistvých.

• Diferencované uplatňování preventivních aktivit a programů speciálně zaměře-
ných na jednotlivé rizikové skupiny dětí a mládeže.

• Poskytování poradenských služeb školního metodika prevence a výchovného 
poradce žákům a jejich rodičům a zajišťování specializovaných poradenských 
služeb. 

MPP je pravidelně jednou ročně vyhodnocován. Sledována je celková účinnost 
MPP i jeho průběh. Měřena je také efektivita jednotlivých aktivit, které v rámci MPP 
proběhly (Kolektiv, 2000b).



211

Materiál a metody

Cílem šetření bylo zhodnocení úrovně realizace Minimálního preventivního pro-
gramu na vybraných školách a připravenosti metodiků prevence k výkonu své funkce. 
Byla rovněž sledována účinnost opatření primární prevence k redukci výskytu sociál-
ních patologií (s důrazem na závislostní chování) v populačním segmentu žáků základ-
ních škol a studentů středních škol v moravském regionu.

V roce 2007 byl pod záštitou MŠMT ČR realizován výzkumný projekt garan-
tovaný Meziresortní protidrogovou komisí. Jednalo se o oslovení metodiků prevence 
sociálně patologických jevů (n=26) a zjišťování efektivity preventivních intervencí na 
vybraných základních a středních školách. Šetření bylo prováděno 18 školenými taza-
teli na 26 školách a školských zařízeních v moravském regionu (celkem je navštěvuje 
8337 žáků ve 449 třídách, z tohoto počtu bylo 12 základních škol s 5528 žáky ve 249 tří-
dách, 8 zařízení z oblasti speciálního školství se 760 žáky v 88 třídách a 6 středních škol
s 2049 žáky ve 112 třídách).

Údaje byly získávány pomocí nestandardizovaného dotazníku, který tvořilo 
15 okruhů otázek, obsahově rozdělených do 4 oblastí:

1. Vymezení problému (výskyt patologických závislostí na konkrétní škole, cílová 
skupina, cíle a realizace MPP).

2. Preventivní intervence (aktivity uplatňované v rámci MPP, prioritní přístupy 
a metody, které jsou užívány ve vztahu k cílové skupině, osoby podílející se na 
MPP, jejich kvalifi kační a osobnostní předpoklady).

3. Hodnocení efektivity programů (informace o nabídce aktivit dalšího vzdělávání 
pedagogických pracovníků, evaluace primární prevence v rámci MPP, sledované 
indikátory a rizikové faktory, prezentace dosažených výsledků na úrovni školy, 
obce, regionu).

4. Podpora prevence a vzdělávací aktivity (argumenty žadatelů při získávání fi nanční 
podpory projektů protidrogové prevence, úvahy o výběru školního MPP v přípa-
dě dostatku prostředků, kursy, semináře, jiné vzdělávací aktivity, které umožnily 
a podpořily aplikaci získaných vědomostí a dovedností do přirozených podmí-
nek školy při realizaci protidrogové prevence).

Poněvadž jde o sondu do prostředí základních a středních škol, byla sebraná 
data vyhodnocena pouze pomocí přehledové statistiky. Z důvodu velkého počtu volných 
odpovědí bylo nutné jejich třídění do uměle vytvořených kategorií. Klíčové výsledky 
jsou prezentovány tabulkovou formou a textovým komentářem.

Výsledky a diskuse
Cílovou skupinou, na niž je MPP směrován, se dle tab. 1 v širším slova smyslu 

rozumějí všichni žáci školy. V užším slova smyslu jsou vymezeny skupiny, které potře-
bují speciální zaměření vzhledem k problémům a negativním projevům chování, od 
nichž se odvíjí následná intervence. Pro bližší určení cílové skupiny často chybějí vstup-
ní informace o žákovi, především z hlediska struktury osobnosti a rodinného prostředí. 
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Významnou překážku v práci s cílovou skupinou představuje i zapojení dojíždějících 
žáků do aktivit v době mimo vyučování.

Odpověď Relativní četnost v % (n=26)
Všichni žáci 54
Žáci druhého stupně základní školy 33
Žáci z problémových rodin 17

Žáci se specifi ckými poruchami učení 17

Žáci druhého a třetího stupně 4
Hoši ve věku 15-18 let 4
Rodiny dětí 4
Rómští žáci 4
Děti s již absolvovanou drogovou zkušeností 4

Tabulka 1: Cílové skupiny, jimž je MPP dle respondentů určen (možný současný výběr více než jedné odpo-
vědi)

K nejčastějším aktivitám realizovaným v rámci MPP patří dle tab. 2 nenásilné 
začlenění problematiky závislostí do výuky, besedy, přednášky a osobní konzultace. 
Jiné formy prevence jsou využívány řidčeji (tématické exkurze, zájmové kroužky, spo-
lupráce s rodiči, náplň třídnických hodin).

Odpověď Relativní četnost v % (n=26)

Implementace tématu závislostí do výuky 54

Besedy, přednášky 50

Osobní konzultace 42

Tématické exkurze do center léčby a prevence závislostí 21

Využití nástěnek, nabídka odborné literatury, kontakty na pedagogic-
ko-psychologické poradny 17

Volnočasové aktivity, spolupráce s rodiči, využití třídnických hodin 13

Linky a schránky důvěry, odkazy na odborné poradenské pracovníky 8

Sdělovací prostředky, žákovské samosprávy, komunikační pořady 
zaměřené na primární prevenci závislostí 4

Tabulka 2: Aktivity preventivní intervence uplatňované v rámci MPP (možný současný výběr více než jedné 
odpovědi)
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Podle tab. 3 jsou nejčastější náplní organizovaného volného času dětí zájmové 
kroužky a práce s internetem, méně jiné činnosti (hry, besedy, docházka do školního 
klubu).

Odpověď Relativní četnost v % (n=26)
Zájmové kroužky 42
Práce s internetem 25
Hry, besedy, exkurze 17
Školní klub 13
Jednorázové akce 4

Tabulka 3: Volnočasové aktivity využívané školou v rámci MPP (možný současný výběr více než jedné odpo-
vědi)

Dle tab. 4 poradenskou činnost v rámci MPP nejčastěji provádí metodik preven-
ce či výchovný poradce, dále PPP, SPC a pedagogové ve školách.

Odpověď Relativní četnost v % (n=26)
Školní metodik prevence sociálně patologických jevů 42
Výchovný poradce 33
Pedagogicko-psychologická poradna, speciálněpedagogické centrum 21
Učitel 21
Orgány sociálně právní ochrany 8
Informace na nástěnkách 8
Rodiče 4
Zdravotníci 4

Tabulka 4: Poradenská činnost prováděná v rámci MPP (možný současný výběr více než jedné odpovědi)

Dle tab. 5 celá čtvrtina respondentů nevyužívá žádnou strategii ke zvyšování 
sociálních kompetencí žáků, často byla tato položka ponechána bez odpovědi; 13 % 
preferuje metody aktivního sociálního učení.

Odpověď Relativní četnost v % (n=26)
Žádné 25
Metody aktivního sociálního učení 13
Setkání se sociálními pracovníky 8
Besedy 8
Víkendové akce 4
Zdravotníci 4

Tabulka 5: Zvyšování sociální kompetence (možný současný výběr více než jedné odpovědi)

Podle tab. 6 více než třetina respondentů volí ve vztahu k handicapovaným a rizi-
kovým skupinám individuální přístup, věnuje se jim v zájmových kroužcích. Je patrné 
nízké zapojení rodičů a specializovaných poradenských zařízení do péče.
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Odpověď Relativní četnost v % (n=26)
Individuální přístup 38
Práce v zájmových kroužcích 38
Zapojení rodičů 17
Návštěvy pedagogicko-psychologické poradny, speciálněpedagogic-
kého centra 13

Posilování motivace 8
Metody aktivního sociálního učení 4

Tabulka 6: Specifi cké přístupy k sociálně handicapovaným osobám a rizikovým skupinám (možný současný 
výběr více než jedné odpovědi)

Tab. 7 ilustruje, že polovina souboru řeší spolupráci s rodiči na formální úrov-
ni při třídních schůzkách, 38 % již adresnými individuálními pohovory, třetina se jim 
věnuje ve dnech otevřených dveří, či rodiče bere na výlety spolu s dětmi.

Odpověď Relativní četnost v % (n=26)
Třídní schůzky 50
Individuální pohovory 38
Dny otevřených dveří 33
Výlety s rodiči 21
Rómský poradce 8
Návštěva v rodinách 4

Tabulka 7: Spolupráce školy s rodiči (možný současný výběr více než jedné odpovědi)

Na dotaz, zda by respondenti přivítali nabídku programů protidrogové prevence 
nebo konkrétních metodik, z nichž by si mohli vybírat, 75 % oslovených odpovědělo 
jednoznačně kladně, 56 % by je uvítalo, ale jen, pokud budou poskytnuty zcela zdarma, 
1 % takovou nabídku nepovažuje za potřebnou.

Uvedené výsledky nelze zobecnit na celý segment školních metodiků prevence 
v ČR. Jde o sondu, která by v budoucnu mohla být následována reprezentativním šetře-
ním, např. formou multicentrické studie. I přes vymezené okruhy pro volné odpovědi se 
u všech respondentů objevuje značná různorodost při zodpovídání jednotlivých otázek. 
Do jejich reakcí se promítají rozmanité faktory, jako je tradice školy, regionální hledis-
ko, zkušenosti metodiků prevence atd. 

Je pozitivní, že je žákům předkládána bohatá škála aktivit preventivní interven-
ce, do níž promlouvá širší kolektiv odborníků. Jako závažný problém se nižší zapojení 
rodičů do prevence, mnohdy pouze na formální úrovni.

Závěr
Z výsledků dotazování metodiků prevence sociálně patologických jevů na 

26 školách v moravském regionu vyplynulo, že vznik nových a kvalitních metodik 
prevence je nutný, projekty by měly být zaměřeny na žáky všech stupňů, jejich rea-
lizace by měla prolínat veškerými aktivitami dětí (vyučování, volný čas). Je třeba 
preferovat individuální přístup ke každému dítěti, posílit a zkvalitnit komunikaci 
a spolupráci s rodiči.
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Jako příklady implementace prvků MPP do jednotlivých předmětů lze uvést: 
občanská výchova, rodinná výchova (etika, zdravotní rizika, legislativa, rodina, okolí, 
modelové situace a jejich řešení, prevence – kouření, AIDS, alkohol, jiné drogy); mate-
matika (slovní úlohy-prostředky utracené za drogy, léčení následků poškození zdraví); 
zeměpis (produkční oblasti drog, rozšíření HIV ve světě); dějepis (historie objevů, výro-
by a užívání drog); český jazyk (třídní smlouva, rozbor literatury, slohové cvičení, esej, 
báseň); výtvarná výchova (soutěž, malba, plakát, koláž); tělesná výchova (výkony bez 
dopingu, kalokagathia).

IMPLEMENTATION OF MINIMAL PREVENTIVE 
PROGRAMME IN PRIMARY AND SECONDARY SCHOOL 
CONDITIONS

Abstract: The minimal preventive programme (MPP) represents a key device 
to implement a prevention in education in the primary, secondary and special school 
conditions. The problems of habit-forming substantions usage and addiction behaviour 
are a part of serious forms of social pathology, children and adolescents are an impor-
tant risk group. This contribution informs about selected projects that are in motion 
under the terms of MPP in schools, further information is about the questionnaire survey 
implemented in 26 schools in the Czech Republic and aimed at the MPP characterizati-
on and evaluation. The study conveyed a result that preventive programmes in schools 
should be oriented and directed to pupils studying all the grades of schools, their reali-
zation should step not only into the lessons, but also into the children‘s free time acti-
vities, every child needs an individual approach, the cooperation with parents and their 
knowledgeability should not be neglected, it is purposeful to outline the prevention as 
a matter of community with state and other subjects connection, and to use the interac-
tive methods. 

Keywords: Minimal preventive programme, school, pupil, prevention, commu-
nity, addiction
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Škola a zdraví 21, 2009, Aktuální otázky výchovy ke zdraví

POVĚDOMÍ UČITELŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL 
O MOBBINGU A JEJICH ZKUŠENOSTI 

Z PROSTŘEDÍ ČESKÝCH ŠKOL

Tomáš ČECH

Abstrakt: Příspěvek se zabývá problematikou mobbingu (šikany na pracovišti) 
a prezentuje dílčí výsledky rozsáhlého výzkumného šetření v českých základních ško-
lách, konkrétně poznatky o informovanosti učitelů o tomto negativním fenoménu a zku-
šenosti pedagogů ze škol. 

Klíčová slova: Škola, školní klima, mezilidské vztahy, mobbing, bossing, infor-
movanost, zkušenosti

Výchozí stav problematiky
S vývojem společnosti a tlakem na kariérní růst, uplatnění jedince na trhu práce 

se stále vý raz něji objevuje a diskutuje téma mobbingu – šikany na pracovišti. Lze před-
pokládat, že podobné pro blémy se mohou objevovat také ve školním prostředí a odrážet 
se přirozeně v celkovém kli m atu a fungování školy. Rozsáhlejší výzkumy ve školním 
prostředí nebyly v českých podmínkách podle dostupných zdrojů nikdy realizovány, 
proto je tato problematika v aktuálním centru odborného a výzkumného zájmu autora 
příspěvku.

Mobbing jako odborný cizojazyčný pojem se postupně etabluje v české termi-
nologii, protože v češtině není takto výstižné jednoslovné pojmenování. Pojem šikana, 
který je z hlediska významu nejbližší, totiž nepostihuje zcela podstatu mobbingu a nelze 
je zaměňovat. Šikana se vyskytuje v primitivnějších společenstvích, jako je např. škola 
nebo vojenské prostředí, představuje jednodušší formy agrese spočívající v drtivé vět-
šině ve fyzických útocích. U mobbingu oproti tomu převládá psychická forma útoků 
s převážně psychickou a psychosomatickou újmou. Jedná se o rafi novanější, zákeřnější 
a dlouhodobý psychoteror, který je mnohdy velmi nenápadný a oproti fyzickému násilí  
se také hůře dokazuje (Kantor, 2009, s 37). Pro pochopení veřejnosti se jako možný 
český ekvivalent pojmu užívá sousloví šikana na pracovišti; v užším pojetí pak užíváme 
pojem mobbing jako psychické násilí mezi osobami v relativně stejné nebo podobné 
pracovní linii. Specifi ckou formou mobbingu je pak v pracovním kolektivu tzv. bossing, 
jehož iniciátorem je vedoucí pracovník (angl. boss – šéf). Bossing je nutno vnímat jako 
nebezpečnější formu pracovního psychoteroru, protože povinností vedoucího je v první 
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řadě vytvářet svým podřízeným zaměstnancům příznivé pracovní podmínky, dále díky 
své pozici má nad svým zaměstnancem jistou moc, kterou v tomto případě negativně 
zneužívá, což je v této pozici a vzhledem k očekáváním od funkce nepřípustné (srov. 
Beňo, 2003, s. 10, 126). Jednou z dalších, méně rozšířených forem mobbingu, se kte-
rou se můžeme v odborné literatuře setkat je tzv. staffi ng (angl. staff – vedení, štáb). 
V případě staffi ngu jde naopak o útoky podřízených zaměstnanců s cílem úplného zne-
možnění nebo zničení vedoucích pracovníků nebo vedení fi rmy, či veškeré personální 
a podnikové politiky (Kraft, 2005, s. 16). 

Pronikli-li jsme do základní podstaty mobbingu, je nasnadě otázka, co rozšíření 
tohoto fenoménu na pracovišti, ať už v kterékoliv podobě, přináší pro pracovní klima, 
interpersonální vztahy a v neposlední řadě pracovní výkon jednotlivých pracovníků. Pře-
neseme-li tyto své úvahy do prostředí školy, získává závažnost problému na hlubší inten-
zitě, vezmeme-li v potaz, že škola je místo, kde se snažíme formovat dospívající generace, 
což nelze dostatečně zajistit v sociálně narušeném prostředí. Jak uvádí Havlínová a kol. 
(1994, s. 29-30), kvalita prostředí aplikovaná na školu je utvářena čtyřmi složkami:

ekologické prostředí školy, kam se zahrnují materiální, fyzikální a estetické kva-
lity školy jako životního a pracovního prostředí pro všechny zde působící osoby 
a skupiny;
společenské prostředí školy – kvalita a kompetence osob a skupin, z nichž se orga-
nizace skládá (žáci, učitelé, rodiče, vedení školy, obecní zastupitelstvo atd.);
sociální systém školy – způsob komunikace a kooperace, vztahy a chování uvnitř 
skupin a mezi skupinami;
kultura školy – systém víry, hodnotových priorit, poznávacích a hodnotících pří-
stupů a veřejného mínění, které ve škole existují, převládají nebo se požadují 
jako cílové.

Je patrné, že mobbing v jakékoliv podobě negativně zasáhne do všech zmíně-
ných složek školního prostředí a promítne se v celkovém klimatu školy, které chápeme 
v analogii se Spilkovou (2003, s. 342) jako celkovou kvalitu interpersonálních vztahů 
a sociálních procesů v dané škole, jako úroveň komunikace a interakce mezi všemi 
aktéry procesů vzdělávání ve škole, včetně sociálních partnerů školy, dlouhodobější 
sociálně emocionální naladění a relativně ustálené způsoby jednání, které jsou založeny 
na implicitních či explicitních hodnotách a pravidlech života ve škole.

Vyvstává nám zde několik zásadních otázek. Jaká je skutečně situace v českých 
školách? Objevuje se v nich tento fenomén? Pokud ano, v jaké míře, očekáváme-li od 
pedagogů jisté osobnostní kvality, kde by tendence k mobbingu neměly mít žádné mís-
to? Vědí, vůbec pedagogové, že psychické ataky mají své odborné pojmenování a je ten-
to jev trestně stíhatelný? Na tyto a mnohé další otázky jsme se (ve spolupráci s D. Kan-
torem) pokusili nalézt odpověď v rozsáhlém výzkumném šetření, které bylo realizováno 
ve školním roce 2008/2009 mezi učiteli základních škol v České republice. Pro výzkum 
byla stanovena kvantitativní strategie, jako výzkumný nástroj byl zvolen dotazník, který 
byl s ohledem na plánovanou reprezentativnost výzkumu několikrát ověřován a trian-
gulován nezávislými odborníky a poté v elektronické podobě vystaven na internetu. 
Prostřednictvím databáze českých základních škol, ve které fi gurovalo 4194 škol, jsme 
získali kontakty na učitele a přímo je oslovovali s žádostí o účast na výzkumu. Tento 

•

•

•

•
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méně standardní postup byl zvolen z důvodu, abychom se dostali s dotazníkem cíleně 
k řadovým učitelům a nebyla jim účast na šetření znemožněna ze strany vedení školy. 
Celkem se do výzkumu zapojilo 1135 učitelů; pro zpracování výsledků bylo použito 
a výzkumný vzorek tvořilo 1103 respondentů.

V rozsáhlých výstupů, kdy některé jsou stále vyhodnocovány, přinášíme pro ten-
to text výsledky mapující povědomí o fenoménu mobbingu, resp. bossingu, mezi učiteli 
a primární ukazatele jeho výskytu v prostředí českých základních škol.

 
Povědomí učitelů o mobbingu

Ke zmapování informovanosti a povědomí o mobbingu nás vedla skutečnost, že 
stejně jako u dětí, pokud nejsou dostatečně informovány v rámci specifi cké primární 
prevence o šikaně, nevědí ani mnozí dospělí, že existuje fenomén šikany na pracovišti, 
který má své zákonitosti, vývoj, který lze jednoznačně defi novat a jemuž lze předcházet 
a efektivně se mu bránit. 

Přesvědčili jsme se, že tento předpoklad byl správný, což odhaluje následující 
tabulka 1.

Tabulka 1: Povědomí o mobbingu a bossingu (bez seznámení s jevem)

Z ní je patrné, že jistotu v povědomí o mobbingu, aniž by byl tento jev respon-
dentům dopředu defi nován, má 43,9 % dotazovaných (resp. 42,8 u bossingu); oproti 
tomu defi novat a vymezit tento jev by nebylo schopno 26,5 % všech dotazovaných 
(resp. 27,7 % u bossingu). Informovanost byla nepatrně vyšší u mužů (muži tvořili 
18,6 % z celkového počtu respondentů), a to 48,8 % oproti 42,7 % u žen; úměrně byla 
snížena odpověď „ne“.

Zajímavým ukazatelem je povědomí o mobbingu z hlediska věku dotazovaných, 
které má v obou případech (jak u mobbingu, tak bossingu) přirozeně vzestupnou tenden-
ci s narůstajícím věkem, což potvrzuje, že s věkem a délkou praxe přibývá zkušeností 
s jevem a také přirozeně větší informovanost (viz graf 1).
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Graf 1:Povědomí o mobbingu a bossingu podle věkových skupin

V další fázi výzkumu byli respondenti seznámeni s vymezením fenoménu 
mobbing, resp. bossing, aby v dotazníku pracovali s jasně vydefi novanými pojmy 
a nedocházelo k mylné interpretaci. Cenné bylo po seznámení provést opět dotazování, 
zda informace o mobbingu vedla k ujasnění jevu. 

Tabulka 2: Povědomí o mobbingu a bossingu po seznámení se s tématem

Z tabulky 2 je patrné, že u některých respondentů došlo k ujasnění 
(ne)informovanosti o jevu, a to především v případě bossingu. Tendence ve vztahu 
k pohlaví a věku se nezměnily.
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Velmi cenné jsou výsledky dotazů, které byly zaměřeny na míru informací 
o mobingu, a to ve vztahu ke znakům, příčinám, resp. možnostem bránění se tomuto 
negativnímu chování (viz graf 2). 

Graf 2: Míra informovanosti o mobbingu a bossingu

Z grafu je patrné, že i když větší část učitelů má relativně dostatek informací 
o mobbingu (56,9 %; resp, 54,2 % u bossingu), dokázala by ho identifi kovat, popsat, 
věděla by (alespoň teoreticky), jak je možné se jevu bránit, je mezi pedagogy na základ-
ních školách velká skupina těch, kteří dostatek informaci nemají a mohou tak být 
postiženi viktimitou, tzn. stávají se rizikovými ve vztahu k možnému psychickému násilí 
ve škole a vůči své osobě.

Učitelé základní školy jako oběti mobbingu
 Jaká tedy skutečně situace v českých základních školách? Vyskytuje se v nich 

fenomén mobbingu a pokud ano, v jaké míře? Následující graf nám poukazuje na sku-
tečnost, kolik pedagogů bylo za dobu své praxe vystaveno psychické agresi mobbérů, 
a to jak ze strany kolegů, tak ze strany vedoucích pracovníků.
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Graf 3: Oběť mobbingu a bossingu během pedagogické praxe

Jak je patrné, obětí mobbingu se za dobu své pedagogické praxe stalo min. 
17,2 % dotazovaných učitelů (z toho 8 % opakovaně) a celých 23,1 % bylo vystaveno 
psychickým nátlakům ze strany vedoucích pracovníků (9,9 % opakovaně). 

Z těchto skupin dotázaných, které byly vystaveny ve škole mobbingu, největší 
skupinu tvoří ti učitelé, kteří byli šikanování více jak rok – 33,9 % pedagogů u mobbin-
gu a 43,3 % u bossingu! Dokladuje nám graf 4.

Graf 4: Oběť mobbingu a bossingu během pedagogické praxe podle doby trvání
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V uplynulém školním roce 2008/2009, jak poukazuje graf 5, bylo z učitelů, kteří 
mobbing zažili, vystaveno tomuto negativnímu chování 46 % u mobbingu a 62, 6 % 
u bossingu. V celkovém kontextu učitelské populace, prezentované výzkumným vzor-
kem, se tedy jedná shodně u mobbingu i bossingu o 7,1 % pedagogů (N = 78), kteří jsou 
aktuálně obětí psychoteroru ve své škole.

Graf 5: Oběť mobbingu a bossingu na současném pracovišti

Závěrem
Prezentované výsledky jsou jen dílčími výstupy rozsáhlého výzkumného šetření 

zaměřeného na výskyt mobbingu v českých základních školách. Především poslední 
grafy nás vnesly do alarmující reality, že se ve školách, kde se vzdělávají naše děti, neu-
čí všem učitelům příjemně a že učitelé jsou vystavováni různým formám psychického 
násilí, a to v některých případech opakovaně a dlouhodobě. Je tedy zcela nutné a zásad-
ní eliminovat výskyt tohoto negativního fenoménu v prostředí škol, pracovat preventiv-
ně s učiteli, aby byli schopni včas nežádoucí chování tohoto typu odhalit a věděli, jak 
se mu účinně bránit.

Další poznatky v výzkumu budou postupně prezentovány na konferencích 
a v odborných periodicích.
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ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS´ AWARENESS 
OF LOBBING AND THEIR EXPERIENCE FROM THE 
ENVIRONMENT OF CZECH SCHOOLS

Abstrakt: This report focuses on the problems of mobbing (bulling at work-
place) and it presents partial results of extensive research investigation in Czech ele-
mentary schools, concretely the fi ndings about teachers´ awareness about this negative 
phenomena and experience of pedagogues at schools.

Keywords: School, school social climate, interpersonal relationships, mobbing, 
bossing, non-awareness, experience
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Škola a zdraví 21, 2009, Aktuální otázky výchovy ke zdraví

PŘIPRAVENOST BUDOUCÍCH 
UČITELŮ K PREVENCI A OCHRANĚ ZA 

MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ

Eva MARÁDOVÁ, Jaroslava HANUŠOVÁ

Abstrakt: Příspěvek je věnován aktuálním problémům připravenosti učitelů 
implementovat tématický celek Ochrana člověka za mimořádných událostí do vzdě-
lávacích programů základních a středních škol. Předloženy jsou vybrané výsledky 
výzkumné studie, která se uskutečnila na Univerzitě Karlově v Praze – Pedagogické 
fakultě ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem České republiky. Cílem šet-
ření bylo sledovat úroveň informovanosti studentů učitelství v problematice ochrany 
za mimořádných událostí, zjistit jejich vzdělávací potřeby v dané oblasti a jejich 
připravenost působit na žáky v souladu s platným kurikulem. Výsledky byly využi-
ty při koncipování nově akreditovaného studijního programu Učitelství výchovy ke 
zdraví.

Klíčová slova: ochrana člověka za mimořádných událostí, výchova ke zdraví, 
vzdělávání učitelů 

Vývoj vzdělávání v oblasti ochrany za mimořádných událostí 
Ohrožení obyvatelstva v důsledku tzv. mimořádných událostí1 nelze v žádné 

době podceňovat. Současná koncepce ochrany obyvatelstva zdůrazňuje především 
potřebu vzdělávání a zvyšování spoluodpovědnosti občanů za svoji ochranu. Vychází 
z předpokladu, že dobře informovaný člověk reálněji posuzuje nebezpečné situace, 
dokáže předcházet mimořádným událostem a v případě potřeby pomáhat nejen sobě, 
ale i ostatním. 

Jak se daří tento záměr naplňovat? Při hodnocení současného stavu informova-
nosti obyvatelstva o možných mimořádných událostech a správných postupech v přípa-
dě ohrožení je třeba vyjít z historického kontextu vývoje výuky na základních a střed-
ních školách a vysokoškolské přípravy učitelů v dané oblasti. 

1 „Mimořádná událost – škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také 
havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvi-
dačních prací“ (Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a změně některých zákonů).
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V letech 1973–1991 byla Zákonem č. 73/1973 Sb., o branné výchově, ustanovena 
povinná výuka na základních a středních školách2. V období let 1991–1997 (po zrušení 
branné výchovy) neprobíhala na školách žádná výuka, ani nebyla realizována příprava 
učitelů. V r. 1995–1997 proběhl na vybraných ZŠ a SŠ experiment s cílem ověřit, zda 
v rámci tehdy platných učebních osnov lze některá témata týkající se ochrany člověka za 
mimořádných událostí vřadit do výuky vybraných předmětů a naplnit požadované cíle, 
aniž by se vytvářel samostatný předmět. 

V návaznosti na výsledky tohoto experimentu byl vydán Pokyn MŠMT čj. 
34776/98-22 (ze dne 4. května 1999)3, který ukládal všem školám poskytujícím základ-
ní a střední vzdělávání začlenit od 1. 9. 1999 tuto problematiku do výuky. Současně byla 
vydána pro potřeby učitelů metodická příručka, která obsahovala podrobnější informa-
ce a doporučení k realizaci vzdělávání v předmětné oblasti. Dle Usnesení vlády ČR4 
a doporučení České školní inspekce byly tyto pokyny v r. 2003 Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR aktualizovány. 

Na základě nového Pokynu MŠMT (čj. 12 050/03-22) k  začlenění tematiky ochra-
ny člověka za mimořádných událostí do vzdělávacích programů problematika ochrany 
člověka za mimořádných událostí byla vřazena do vzdělávacích dokumentů. Dodatkem 
k učebním dokumentům „Ochrana člověka za mimořádných událostí“, (čj. 13 586/03-22 
ze dne 4. března 2003) byly platné učební dokumenty doplněny následovně: Do učebních 
dokumentů pro základní školy, střední školy a vyšší odborné školy a do učebních doku-
mentů pro speciální školy se zařazuje tematika Ochrana člověka za mimořádných událostí 
v rozsahu nejméně 6 vyučovacích hodin ročně v každém ročníku. Obsahová náplň výuky 
vycházela z metodických materiálů připravených HZS ČR.5 Od r. 2002 bylo pro potřeby 
praxe vydáno v ČR několik dalších metodických materiálů pro učitele a učebnic pro žáky 
ZŠ a ŠŠ. Příprava učitelů probíhá v posledních letech pouze v rámci kurzů celoživotního 
vzdělávání a za pomoci HZS krajů v jejich vzdělávacích zařízeních. Do pregraduálního 
studia učitelů však nebyla v této souvislosti systematicky zařazena. 

Ochrana za mimořádných události v transformované škole 
Situace se výrazně změnila v návaznosti na probíhající transformační proces 

ve školství. Téma ochrany člověka za mimořádných událostí je zahrnuto v rámcových 
vzdělávacích programech pro základní, gymnaziální a střední odborné vzdělávání.

V Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání jsou konkrétní oče-
kávané výstupy vymezeny ve vzdělávacích oblastech „Člověk a jeho svět“ a „Člověk 
a zdraví“. Je zde stanoveno, že žáci by měli umět: 

• uplatňovat účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a život 
i v modelových situacích simulujících mimořádné události (výstup 1. st. ZŠ), 

2 Zákon stanovil, aby „branná výchova byla organickou součástí výchovy a vzdělávání žáků, učňů a studentů 
a aby se uskutečňovala v povinném branném vyučování, v ostatních vyučovacích předmětech, v jiných for-
mách vyučování a v zájmové branné činnosti“.
3 Věstník MŠMT č. 6/1999.
4 Usnesení vlády ČR č. 11, ze dne 8. 1. 2003, k přehledu vybraných problémů k prioritnímu řešení, které byly 
identifi kovány v průběhu řešení krizové situace vzniklé v důsledku povodní v srpnu 2002.
5 Podrobnější informace a doporučení předkládá především metodická příručka „Ochrana člověka za mimo-
řádných událostí“, kterou v březnu 2003 vydalo MV – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru 
České republiky.
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• projevovat odpovědné chování v situacích ohrožení zdraví a osobního bezpe-
čí při mimořádných událostech; v případě potřeby poskytnout adekvátní první 
pomoc (výstup základního vzdělávání). 

Naplňování výše uvedených cílů předpokládá, že všechny školy v ČR budou do 
svých školních vzdělávacích programů implementovat tematický okruh Ochrana člo-
věka za mimořádných událostí (v souvislosti s programem podpory zdraví na škole), 
a to systematicky, v návaznosti na věková specifi ka a potřeby žáků. Doporučuje se, 
aby při realizaci výuky na 2. stupni ZŠ byl jako základní prostor pro spirálovité rozví-
jení problematiky využit předmět Výchova ke zdraví. Je samozřejmé, že nový přístup 
ke vzdělávání v této oblasti nepochybně bude klást zvýšené nároky na učitele jak ve fázi 
přípravy programu, tak i při jeho vlastní realizaci.

Výzkumné šetření 
Ve snaze zjistit reálné možnosti začlenění tematiky „Ochrana člověka za mimo-

řádných událostí“ do studijních programů pregraduálního vzdělávání pedagogů byl na 
UK v Praze – Pedagogické fakultě v r. 2007/8 realizován pilotní projekt, jehož výstu-
pem je návrh studijního modulu, který po ověření na PedF UK bude nabídnut ostatním 
vysokým školám připravujícím učitele. Na přípravě a realizaci projektu se aktivně podí-
lí Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru 

V rámci tohoto výzkumného projektu byly shromážděny dostupné dokumenty 
k problematice ochrany za mimořádných událostí: legislativní rámec, zapojení a kom-
petence jednotlivých resortů se zaměřením na oblast školství. Byl vypracován seznam 
odborných publikací, které jsou v současné době k dispozici.

Cíle a metodika orientační sondy mezi studenty učitelství 
Nezbytným východiskem pro koncipování efektivního studijního programu pří-

pravy pedagogů je objektivní posouzení současné edukační reality v oblasti ochrany 
za mimořádných událostí. 

Se záměrem vytvořit dostatečný základ v rovině teoretické i v návaznosti na 
potřeby praxe byla připravena a realizována orientační výzkumná sonda zaměřená na 
studenty pregraduálního učitelského studia. 

Cílem výzkumné sondy bylo: 
• sledovat úroveň informovanosti studentů učitelství v problematice ochrany za 

mimořádných událostí,
• zjistit jejich vzdělávací potřeby v dané oblasti, 
• posoudit jejich připravenost působit na žáky v souladu s platným kurikulem. 

Předpokládali jsme, že znalosti studentů v dané oblasti dosahují minimálně úrovně 
60 % (tj. že odpovědi na všechny otázky budou alespoň v 60 % správné). K vyslovení 
této hypotézy nás vedla skutečnost, že: 
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• mimořádné události se v současném světě stávají často realitou a dovednosti spo-
jené s ochranou za mimořádných událostí jsou pro záchranu života a podporu 
zdraví každého člověka velmi potřebné;

• dle pokynu MŠMT byla problematika ochrany člověka za mimořádných událostí 
před několika lety vřazena do vzdělávacích programů základních a středních škol 
a lze předpokládat, že současní vysokoškoláci prošli v rámci svého dosavadního 
studia určitými formami vzdělávání i v této oblasti.

K ověření hypotézy byla použita merita anonymního dotazníkového šetření. Použitý 
dotazník byl strukturován následovně:

A. informace o respondentech (pohlaví, věk, studijní obor, dosavadní studijní 
kariéra),

B. vědomostní test (základem osnovy absolvovaných ZŠ a SŠ),
C. možnost volně se vyjádřit ke sledované problematice. 

Charakteristika sledované skupiny respondentů 
Dotazník byl distribuován v letním semestru (2007) studentům různých studijních obo-

rů na UK v Praze – Pedagogické fakultě. Bylo získáno celkem 210 kompletně vyplněných 
dotazníků. Účastníky šetření byly z 89 % ženy, zbývajících 11 % představovali muži. 

Dle typu ukončeného středoškolského vzdělání 58 % studentů/ek absolvovalo 
gymnázium, ve 33 % šlo o absolventy středních odborných škol,  6 % dotázaných 
ukončilo navíc vyšší odbornou školu (7 studentů neoznačilo žádnou z nabízených mož-
ností). Nejvíce respondentů (84 %) bylo ve věku 18–25 let. 

Ze získaných údajů vyplývá, že ve sledované skupině statisticky významně pře-
važují respondenti, kteří navštěvovali střední školu v letech 2000 až 2005, tedy v obdo-
bí, kdy formou metodického pokynu bylo všem školám uloženo začlenit do výuky temati-
ku „Ochrana člověka za mimořádných událostí“. Tato skutečnost podpořila oprávněnost 
stanovené hypotézy o uspokojivé informovanosti dotazovaných studentů v dané oblasti. 

Absolvované vzdělávání v oblasti ochrany za mimořádných událostí
K závažným zjištěním patří informace o zkušenostech respondentů se školní 

výukou ochrany za mimořádných událostí.

B yl/a js te během s vého s tudia na s třední 
č i vyš š í odborné š kole s eznámen/a 

s  ochranou za mimořádných událos tí?
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Ne

Odpověď 78 132

Ano Ne
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Přestože školská legislativa od r. 2003 jednoznačně ukládá povinnost věnovat 
se problematice ochrany za mimořádných událostí na všech typech základních 
a středních škol, 63 % oslovených respondentů uvedlo, že nebylo během svého studia 
na střední či vyšší odborné škole seznámeno s touto problematikou. 

Pokud byli respondenti poučeni o problematice ochrany za mimořádných udá-
lostí, uváděli tyto předměty: občanská výchova, rodinná výchova, tělesná výchova, che-
mie, zdravotní či právní výchova.

Odpovědi získané v této položce dotazníku jsou alarmující. Poskytují totiž vhled 
do edukační reality ve sledované oblasti a nutně vyvolávají otázky: Věnovaly školy 
plnění úkolů vymezených v příslušných metodických pokynech dostatečnou pozor-
nost? Jak zařadily problematiku ochrany za mimořádných událostí do výuky, když si 
toho studenti nejsou vědomi? 

Vybrané výsledky výzkumu znalostí
Klíčová otázka směřovala ke zjištění, zda respondenti jsou schopni identifi ko-

vat varovný signál „Všeobecná výstraha“. Bohužel, pouze v 5 případech (2 %) kolí-
savý tón sirény po dobu 140 sekund určili správně. Jelikož studenti neznali – nepoznali 
signály, nemohli ani správně odpovědět na následující otázku, která se týkala použití 
signálů.

Bohužel, ani v dotazu na základní složky Integrovaného záchranného systé-
mu nelze hovořit o předpokládaných 60 % úspěšných (správných) odpovědí – viz graf. 
Všechny tyto tři složky IZS uvedlo 94 (45 %) respondentů. Zajímavé je jistě i to, že 
se ani v jedné odpovědi neobjevila informace o možnosti kontaktovat tísňovou linku 
112 či městskou policii. 
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Evakuace školy 
Respondenti byli tázáni, co udělají, pokud bude nařízena evakuace. Jejich odpo-

vědi byly, bohužel, velmi znepokojující. Celá polovina (51 %) by v případě mimořádné 
události, na kterou bylo obyvatelstvo upozorněno varovným signálem, obtelefonovala 
příbuzné, 81 % by se ihned snažilo (bez ohledu na okolnosti) dopravit domů. Nad pra-
vidly evakuace se většina studentů vůbec nezamýšlela. 

Je pozoruhodné, že pouze 74 oslovených studentů (35 %) ví, kde se nalézá shro-
maždiště Pedagogické fakulty UK v Praze. 133 respondentů (64 %) nezná místo shro-
mažďování. 3 účastníci (1 %) šetření na tuto otázku neodpověděli. Evakuační plány jsou 
studentům k dispozici na veřejně přístupných místech fakulty. 
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Ohrožení nebezpečnými látkami 

Jedna z položek byla zaměřena na znalost symbolů pro označení nebezpečných látek: 

Orientace v této problematice je nezbytná pro každodenní život člověka, nikoli 
pouze v případě mimořádných událostí. Znalost symbolů umístěných na obalech výrob-
ků běžné potřeby nám pomáhá zvážit možná rizika jejich použití a chránit své zdraví při 
manipulaci s látkami, které jsou nebezpečné. 

Výzkum dále ukázal, že i této tematice je třeba ve výchově ke zdraví věnovat 
zvýšenou pozornost. 

Z grafu je patrné, že pouze 89 účastníků šetření (42 %) správně označilo toxic-
kou látku a jen 84 oslovených (40 %) znalo symbol pro označení látky zdraví škodlivé. 
V ostatních případech jsou zřejmě symboly tak návodné, že dotazovaní téměř nechy-
bovali. 
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Postup první pomoci při popálení a opaření 

* Někteří oslovení studenti označili i více možností. 
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Kardiopulmonální resuscitace

Klíčovou dovedností při poskytování první pomoci jsou úkony směřující 
k neprodlenému obnovení základních životních funkcí. 

Dle doporučení Evropské resuscitační rady došlo v roce 2005 ke změně poměru 
při kardiopulmonální resuscitaci. U dětí starších 1 roku a u dospělých má být poměr 
30 stlačení hrudníku ku 2 vdechům do úst. 

Správně tedy odpovědělo pouze 53 účastníků šetření (25 %), většina dotá-
zaných respondentů 103 (49 %) uvedlo poměr 15:1. Poměr 3:1 se v současné době 
používá u kardiopulmonální resuscitace u dětí do 1 roku – tuto možnost označilo 21 % 
(45 dotázaných). 9 studentů/studentek na tuto otázku neuvedlo odpověď. 

Náměty a připomínky
Z  volných odpovědí respondentů je patrné, že si studenti učitelství uvědomují své 

nedostatečné znalosti z oblasti ochrany za mimořádných událostí a zejména nepřiprave-
nost poskytnout první pomoc. Pro ilustraci zde uvádíme některé výroky: „Opravdu nevím, 
jak bych se v případě mimořádné události měl/a zachovat.“; „Bylo by třeba zařadit více 
praktické výuky na toto téma, hlavně kurzy první pomoci jak pro žáky ZŠ, tak i pro učite-
le.“; „Je to dobrý nápad vyučovat toto téma na pedagogických fakultách.“. 

Implementace ochrany za mimořádných událostí do učitelského 
vzdělávání 

Výzkumným šetřením bylo potvrzeno, že informovanost studentů učitelství o proble-
matice ochrany za mimořádných událostí je zcela nedostačující. V rámci první etapy řešeného 
projektu byl proto vytvořen návrh koncepce plošného začlenění sledované problematiky do 
prezenčního studia učitelství. Následně se počítá s pilotním ověřováním navržených obsahů. 
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Do studijních programů učitelství je žádoucí problematiku ochrany za mimořád-
ných událostí zapracovat ve třech rovinách: 

• Ve studiu Učitelství pro 1. st. ZŠ – jako součást modulu výchovy ke zdraví se 
zdůrazněním problematiky poskytování první pomoci. 

• V přípravě pedagogů pro SŠ a 2. stupeň ZŠ ve společném základu – jako 
nedílnou součást nabídky předmětů pro studenty bakalářského i magisterského 
studia. Předmět je nutno koncipovat v integrovaném pojetí zdravého životní-
ho stylu, zdravotní gramotnosti, první pomoci. Výstupem výuky – ochrana za 
mimořádných událostí – jako součást působení třídního učitele. 

• V přípravě pedagogů – specialistů pro oblast výchovy ke zdraví – jako sou-
část nově koncipovaného studijního oboru – výchova ke zdraví. Studenti (absol-
vováním řady vzájemně navazujících předmětů) zde postupně získají hluboké 
odborné znalosti o ochraně zdraví i celkový obraz o strategiích zdravého život-
ního stylu a možnostech chránit zdraví své a druhých lidí i při událostech mimo-
řádného, příp. hromadného ohrožení. 

O výsledcích výzkumné sondy a dalších aktivitách projektu zaměřeného na zkva-
litňování přípravy budoucích učitelů na PedF UK byla podána informace na celostátním 
odborném semináři, který se konal v září 2008 pod garancí GŘ HZS. Toto setkání odbor-
níků na mezirezortní úrovni se stalo významným mezníkem při hledání efektivních přístupů 
a forem vzdělávání učitelů v oblasti ochrany člověka za mimořádných událostí. 

READINESS OF THE FUTURE TEACHERS TO 
PREVENTION AND PROTECTION IN EMERGENCY

Abstract: This report focuses on the current problems of readiness of teachers 
to implement the thematic complex “Human Protection in Emergency” into educational 
plans at elementary schools. The selected results of a research study are presented here-
by. The study was done at Charles University in Prague (Pedagogic Faculty) in coopera-
tion with the Fire Service of Czech Republic. The aim of the research was to monitor the 
level of awareness concerning the problems of protection in emergency among students 
of pedagogy, to fi nd out about their needs in the given area and their readiness to impact 
pupils according to the valid curriculum. The results were used in drafting of a new 
accredited educational program “Teaching of education towards health”.

Keywords: Human protection in emergency, education towards health, training 
of teachers
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Škola a zdraví 21, 2009, Aktuální otázky výchovy ke zdraví

KLINICKÁ EFEKTIVITA KOGNITIVNĚ- 
BEHAVIORÁLNÍ LÉČBY PSYCHOLOGICKÝCH 

PORUCH ZPŮSOBENÝCH TERORISTICKÝMI 
ÚTOKY S VELKÝM POČTEM OBĚTÍ

María Paz GARCÍA-VERA

Poznámka autora: Tato kapitola je upravenou verzí článku “Tratamiento psi-
cológico de los trastornos por estrés derivados de los atentados del 11-M: de la psicología 
clínica basada en la evidencia a la práctica professional” (“Psychologická léčba streso-
vých poruch způsobených teroristickými útoky 3/11: z klinické psychologie založené na 
důkazech do odborné praxe”), sepsanou autorem a Laura Romero Colinovou a vydaném 
v Clínica y Salud (svazek 15, č. 3, str. 355–385, 2004).

Abstrakt: Hlavním účelem článku je posouzení účinnosti nebo klinické užiteč-
nosti empiricky podpořené kognitivně-behaviorálních léčby u psychopatologických 
následků masových teroristických útoků, a to zejména akutního stresu a posttrauma-
tické stresové poruchy. Za tímto účelem jsme analyzovali výsledky z psychologických 
zásahů prováděných u jednotlivců ovlivněných útoky z 3/11 na Clínica Universitaria de 
Psicología (Univerzitní psychologická klinika – s názvem Unidad de Psicología Clínica 
y de la Salud do února 2008) na Complutense University v Madridě (UCM, podle špa-
nělského akronymu).

Klíčová slova: psychologické reakce, posttraumatická stresová porucha, depre-
sivní poruchy, duševní zdraví, kognitivní terapie, psychoedukace, techniky zvládání 
úzkosti, kognitivně restrukturalizační techniky

Po teroristickém útoku s velkým počtem obětí, kterými byly například útoky 
z 19. dubna 1995 v Oklahomě, z 11. září 2001 (9/11) v New Yorku a ve Washingtonu 
nebo 11. března 2004 (3/11) v Madridu, se objevily lehké a mírné psychopatologické 
reakce u velkého počtu jednotlivců včetně nejen přímých obětí, jejich příbuzných, pro-
fesionálů a dobrovolníků, kteří jim pomáhali, ale také u mnoha lidí, kteří žijí v širokém 
okolí oblasti, kde k takové tragédii došlo. Byl také zjištěn menší (přesto určitě význam-
ný a relevantní) počet vážných reakcí (Galea, Nandi, Vlahov, 2005; García-Vera, Sanz, 
2008). Dále bylo například zjištěno, že jeden nebo dva týdny po útoku 3/11 v Mad-
ridu trpělo 15 % obyvatel Madridu syndromy akutního stresu, které ovlivnily jejich 
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schopnost zvládat každodenní život (Muñoz a kol., 2004). O pouhé tři měsíce později 
vykazovalo posttraumatické stresové poruchy způsobené útoky z 3/11 jen 2 % popu-
lace (Miguel-Tobal a kol., 2004; Vázquez, Pérez-Sales, Matt, 2004). Toto procento je 
sice nižší, přesto kontrastuje s jednoroční prevalencí posttraumatické stresové poruchy 
ve Španělsku, která je odhadována přibližně na 0,5 % (Haro a kol., 2006). Není třeba 
dodávat, že psychopatologické následky byly mnohem vyšší u zraněných, příbuzných 
a přátel mrtvých a zraněných po tomto útoku z 3/11 než u ostatních. Odhaduje se, že tři 
měsíce po útoku mohla posttraumatická stresová porucha ovlivnit přibližně 41–44 % 
zraněných a 28–34 % jejich příbuzných a přátel (Fraguas a kol., 2006; Gabriel a kol., 
2007; Iruarrizaga a kol., 2004; Miguel-Tobal a kol., 2004). Avšak psychopatologické 
reakce spouštěné masovým teroristickým útokem nejsou omezeny na akutní stres a na 
posttraumatické stresové poruchy, zahrnují také další psychické poruchy, jako napří-
klad závažné depresivní poruchy (MDD), agorafobii, generalizovanou úzkostní poruchu 
(GAD), nebo nadměrnou konzumaci alkoholu, zákonných i nezákonných drog (Gabriel 
a kol., 2007; Iruarrizaga a kol., 2004; Miguel-Tobal a kol., 2004).

Psychologická léčba uvedených poruch je v současnosti dostupná a úroveň její 
účinnosti je empiricky ověřena. Například obě posouzení studií efektivnosti (Creamer, 
2000; Foa, Keane, Friedman, 2000; Lohr, Hooke, Gist, Tolin, 2003) a pokynů pro léčbu/
klinickou praxi připravených různými panely expertů včetně pokynů vydaných vysoce 
prestižními vědeckými společnostmi, jakými jsou UK National Institute for Clinical 
Excellence (NICE), the American Psychiatric Association, the American Psychologi-
cal Association, the International Society for Traumatic Stress Studies (ISTSS), nebo 
skupina expertů v oblasti duševního zdraví ve vztahu k nemocem spojených v rámci 
US National Institute for Mental Health (NIMH) (American Psychiatric Association, 
2004; Chambless a kol., 1998; Foa, Davidson, Frances, 1999; NICE, 2005; NIMH, 
2002), zdůraznily, že léčba stresových poruch se silnější empirickou podporou zahr-
nuje: nácvik zvládání úzkosti (nebo nácvik simulace stresu), kognitivní restrukturali-
zační techniky (nebo kognitivní terapii) a techniky vystavení účinkům; všechny tyto 
techniky jsou řazeny mezi techniky kognitivně-behaviorální. Navíc většina zmíněných 
pokynů v oblasti léčby a klinické praxe naznačuje, že na základě stávajících vědeckých 
znalostí by měly být zmíněné psychologické techniky pro zvládání stresové poruchy 
upřednostňovány (Foa a kol., 1999; NICE, 2005; NIMH, 2002) před jinými, do jisté 
míry populárními, psychologickými technikami (např. psychologický debriefi ng) nebo 
psychofarmakologickými terapiemi. 

Velká většina studií zahrnutých do výše uvedených posouzení a pokynů je navrže-
na pro analýzu vyhodnocení účinnosti zásahů. Tyto studie jsou charakterizovány tím, že 
upřednostňují interní validitu tak, aby bylo možné vyvodit výskyt příčinného vztahu 
mezi zásahy a pozitivními výsledky pozorovanými při dokončení zmíněných zásahů. Pro 
tento účel mají pracovníci výzkumu ideální a řízené podmínky, které jim umožňují určit 
jakýkoliv (i ten nejmenší) pozitivní efekt léčby. Toto přinejmenším ukazuje, že pracov-
níci výzkumu musí mít značnou kontrolu nad výběrem účastníků ve vzorku (například 
použití přísných kritérií zahrnutí a vyloučení), správou léčby (obvykle prostřednictvím 
nahodilé alokace účastníků do skupin léčby/kontroly) a metody jejího užití (například 
za použití terapeutů speciálně vyškolených pomocí příruček léčby a hodnocených podle 
jejich dodržování). Typickým příkladem studie účinnosti je studie experimentální (nebo 
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nahodilý klinický pokus), zahrnující kontrolní skupinu (řízená studie) homogenizova-
ného vzorku pacientů ve strukturovaném prostředí univerzitních laboratoří. Prioritu má 
interní validita; zmíněné studie částečně obětují externí validitu, a z tohoto důvodu není 
jasné, zda mohou být pozitivní vlivy zjištěné za ideálních nebo řízených podmínek labo-
ratoře přenášeny přímo do obvyklé klinické praxe, která se zabývá mnohem více hete-
rogenní populací, ve které je aplikace léčby fl exibilní a vedená klinickými profesionály 
s různými klinickými zkušenostmi a dovednostmi.

Výzkumné studie, které se zabývají přímo klinickou užitečností zásahů, jež se 
dříve prokázaly účinnými, jsou známy jako studie efektivnosti nebo jako studie klinic-
ké užitečnosti. Jejich hlavní charakteristikou je upřednostnění externí validity, z tohoto 
důvodu vyhodnocují vlivy léčby v podmínkách, které jsou co nejvíce podobné pod-
mínkám poskytnutých zvykovou klinickou praxí. To znamená, že se používají přiro-
zené terapeutické kontexty (například centra duševního zdraví, nemocnice, soukromé 
psychologické praxe), kliničtí profesionálové, kteří pracují ve zmíněných kontextech, 
a heterogennější vzorky pacientů zvolené bez kritéria zahrnutí/vyloučení jednotlivců, 
kteří zmíněné kontexty běžně používají.

Účelem této studie je posoudit klinickou užitečnost kognitivně-behaviorálních 
terapií doporučovaných v případě psychologických poruch způsobených masovými 
teroristickými útoky a dalšími katastrofami. Tyto terapie se zabývají specifi cky akutním 
stresem a posttraumatickými stresovými poruchami. Za tímto účelem budeme analy-
zovat výsledky z psychologických zásahů u jednotlivců ovlivněných útoku z 3/11 na 
Clínica Universitaria de Psicología (Univerzitní psychologická klinika s názvem Uni-
dad de Psicología Clínica y de la Salud do února 2008) na Complutense University 
v Madridě (UCM, podle španělského akronymu). Tato klinika je registrovaným zdravot-
nickým centrem, které poskytuje ambulantní psychologickou péči pacientům s duševní-
mi zdravotními problémy a dalšími zdravotními problémy, a to jedincům z Univerzity 
i obecně ze společnosti. Těmto pacientům pomáhají postgraduální studenti psychologie 
procházející specializovaným klinickým výcvikem. V ostatních příspěvcích (García-
Vera, 2004; García-Vera, Cruzado, 2003), jsou podrobně popsány ostatní charakteristiky 
kliniky včetně jejich zaměstnanců, zabezpečení a vzdělávacích činností, typů pacientů, 
nejčastějších důvodů konzultací atd. I když tato klinika vykazuje zvláštní charakteris-
tiky, které nelze najít v jiných přirozených terapeutických kontextech (např. kliničtí 
lékaři jsou residentními psychology, kteří procházejí výcvikem a získávají školení od 
univerzitních profesorů a dalších specialistů), terapeutické výsledky zde získávané nám 
umožňují vyhodnotit klinickou užitečnost programů léčby na základě psychologických 
technik, které se v minulosti prokázaly jako účinné při léčbě stresových poruch v říze-
ných experimentálních studiích. Z tohoto důvodu byly na této klinice řešeny zvyko-
vé klinické praxe na základě heterogenního vzorku pacientů ovlivněných útoky z 3/11 
vybraných bez kritérií začlenění /vyloučení. Zodpovědní kliničtí lékaři navíc neobdrželi 
žádnou informaci o specifi cké nebo intenzivní léčbě ve vztahu ke stresovým poruchám, 
a to podle programů v příručce, ale prošli empiricky podloženými programy léčby na 
základě kognitivně-behaviorální techniky beroucích v úvahu charakteristiky každého 
pacienta. Krom toho modifi kovali uvedené programy v souladu s postupem u každého 
pacienta a okolnostmi terapie tak, aby byla zajištěna fl exibilní a efektivní léčba. 
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Metoda

Účastníci
Čtyřicet pacientů – 39 dospělých (27 žen a 12 mužů) ve věku 20–54 let a jede-

náctiletý chlapec – byli na klinice individuálně léčeni mezi 15. březnem a 5. listopadem 
2004. Pacienti zahrnovali 55 % příbuzných, rodičů a přátel zabitých při útocích; 17,5 % 
byli studenti, kteří se účastnili jako dobrovolníci při úkolech podpory obětí a příbuz-
ných; 12,5 % byli „svědkové z první ruky“, kteří cestovali ve vlacích nebo čekali ve 
stanicích zasažených útoky; 7,5 % pacientů žilo blízko míst, kde došlo k tragédii, nebo 
ji sledovali v TV, zbývajících 7,5 % byli jednotlivci zranění při útocích (viz tabulka 1).

Většina pacientů (45 %) vykazovala stresové poruchy včetně akutního stresu 
(22,5 %) a posttraumatického stresu (22,5 %). Všichni pacienti s úzkostnou symptoma-
tologií podobnou akutním nebo posttraumatickým stresovým poruchám, nebo dokon-
ce se symptomy, které patří ke kterékoliv z dalších dvou symptomatických stresových 
poruch (disociativní symptomy nebo přehrávání tragedie), ale kteří přesně nesplňovali 
diagnostická kritéria DSM-IV pro zmíněné poruchy, mohli být také zahrnuti do této 
kategorie (například: úzkost, nespavost, noční úzkosti, stavy vyostřené bdělosti, strach 
z vlaků, vyhýbání se informacím a místům spojeným s teroristickými útoky). V tako-
výchto případech, které pro mnohé pracovníky výzkumu představují výskyt částečných 
posttraumatických nebo akutních stresových poruch (Schützwohl, Maercker, 1999; 
Zlotnick, Franklin, Zimmerman, 2002), byla podle schématu DSM-IV diagnostikována 
porucha přizpůsobení s úzkostí (25 %) a porucha přizpůsobení s úzkostí a depresiv-
ní náladou (10 %). Následně vykazovalo 80 % pacientů patologickou reakci na úto-
ky z 3/11, symptomatologii charakterizovanou přehráváním této tragédie, vyhýbání se 
stimulům spojeným s touto tragédií, přítomnost disociativních symptomů nebo velice 
vysokou aktivaci úzkosti.

U zbývajících pacientů (20 %) byl fundamentální psychologický problém orien-
tován na symptomy deprese (viz Tabulka 1): pacient vykazoval poruchu přizpůsobení 
s depresivní náladou; šest pacientů (15 %) vyhledalo profesionální pomoc kvůli sympto-
mům deprese spojeným s jejich reakcí na smrt blízké osoby (zármutek); zbývající paci-
ent vykazoval tolik intenzivních a častých depresivních symptomů způsobených ztrátou 
příbuzného (syna), že vedly k dlouhému, silnému a postupnému funkčnímu zhoršení 
s tím, že se zdálo, že nejvhodnější diagnózou stavu tohoto pacienta nebyl zármutek, ale 
silná depresivní porucha. Kromě toho se jednalo o jediného pacienta s psychopatologic-
kou komorbiditou takové úrovně, při níž odpovídající symptomatologie také objasňuje 
diagnózu posttraumatickké stresové poruchy – přesto byl neklid a stupeň zásahu spo-
jeného se symptomy deprese mnohem vyšší, z tohoto důvodu byla za hlavní diagnózu 
považována významná depresivní porucha.

Reakce ve formě zármutku pěti dalších pacientů způsobeného smrtí blízké oso-
by byly také předmětem klinické úvahy a byly průvodními doprovody posttraumatické 
stresové poruchy (čtyři pacienti) nebo poruchy přizpůsobení s úzkostí (jeden pacient), 
i když v těchto pěti případech intenzita, povaha a stupeň zásahu depresivní symptoma-
tologie charakteristické pro zármutek nevysvětlily diagnózu klinické poruchy, jakou je 
například depresivní porucha nebo porucha přizpůsobení s depresivní náladou.
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Hlavní diagnóza podle DSM-IV Oběť Osoba 
blízká Svědek Dobrovol-

ník

Obyva-
telstvo 
obecně

Celkem

Porucha přizpůsobení se úzkostí 1 (33 %) 7 (32 %) 2 (29 %) 10 (25 %)
Posttraumatická stresová porucha 1 (33 %) 5 (23 %) 2 (40 %) 1 (14 %) 9 (22.5 %)
Akutní stresová porucha 1 (33 %) 1 (4,5 %) 2 (40 %) 2 (29 %) 3 (100 %) 9 (22.5 %)
Zármutek 6 (27 %) 6 (15 %)
Porucha přizpůsobení se smíšenou 
úzkostí a depresivní náladou 2 (9 %) 1 (20 %) 1 (14 %) 4 (10 %)

Porucha přizpůsobení se depresivní 
náladou 1 (14 %) 1 (2.5 %)

Závažná depresivní porucha 1 (4.5 %) 1 (2.5 %)

Celkem 3 (100 %) 22 (100 %) 5 (100 %) 7 (100 %) 3 (100 %) 40 (100 %)

Tabulka 1. Hlavní psychologická diagnóza odpovídající obětem teroristických útoků z 3/11 podle jejich vzta-
hu k uvedeným událostem.
Poznámka: Hodnoty představují počet pacientů (procento v závorkách je třeba číst po sloupcích).

Opatření a nástroje
Na začátku byli všichni pacienti vyšetřeni a posouzeni na základě polostruk-

turovaného rozhovoru a několika dotazníků navržených pro měření stresu, úzkosti 
a symptomů deprese, nebo toho, jak zvládají některé oblasti jejich každodenního života. 
Tyto dotazníky, specifi cky poskytnuté každému pacientovi, se lišily podle typu poru-
chy, kterou trpěli, problémů spojených s jejich stavem a jejich vlastních charakteristik 
(např.věku). Přesto byly nejčastěji používanými, v sestupném pořadí, Stupnice akutních 
stresových symptomů (ESEA, podle španělského akronymu), Stupnice nepřizpůsobení 
(EI, podle španělského akronymu), Beck Depression Inventory-Second Edition (BDI-
II) a State-Trait Anxiety Inventory (STAI).

ESEA je sebevyhodnocujícím dotazníkem navrženým pro vyhodnocení výskytu 
akutních symptomů stresové poruchy zahrnutých do diagnostických kritérií DSM-IV. 
Tato stupnice byla vytvořena ad hoc pro účel jejího zahrnutí jako autodiagnostického 
nástroje v “Psychologickém průvodci svépomoci po teroristických útocích 3/11” při-
praveného klinikou za účelem pomoci jednotlivcům ovlivněným těmito útoky (Grupo 
de Trabajo de la Clínica Universitaria de Psicología – pracovní skupina univerzitní 
psychologické kliniky, 2008). ESEA zahrnuje 22 položek, z nichž každá odráží specifi c-
ký akutní stresový symptom, jehož intenzita je posuzována při vyplnění stupnice typu 
Likert v formě 4 bodů (“žádný”, “mírně”, “velmi” a “extrémně”). Pro stanovení přítom-
nosti symptomu je rozhodující skutečnost, že jednotlivci položku ohodnotí jako “velmi” 
a “extrémně” a celkové skóre ESEA je tedy v rozmezí mezi 0 a 22. Skóre 5 bodů bylo 
nastaveno jako práh pro identifi kaci klinicky významných úrovní stresu.

EI (Echeburúa, Corral, Fernández-Montalvo, 2000) je sebevyhodnocujícím 
nástrojem , který zahrnuje šest položek hodnocených podle 0–5bodových stupnic typu 
Likert pro účely měření stupně dopadu traumatické události na přizpůsobení pacienta 
životu obecně a specifi cky na každou oblast života: práce, společenský život, odpoči-
nek, vztahy v manželství/partnerství a rodině. Celkové skóre podle této stupnice bylo 
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v rozsahu 0 až 30. Skóre 12 na celkové stupnici a 2 u každé položky indikují klinicky 
významné úrovně špatného přizpůsobení.

BDI-II (Beck, Steer, Brown, 1996; přijat ve Španělsku Sanz, Navarro, Vázquez, 
2003) je autodiagnostickým dotazníkem navrženým k řešení všech symptomatických 
diagnostických kritérií odpovídajících depresivním poruchám podle DSM-IV. BDI-II 
zahrnuje 21 položek a čtyři možnosti odpovědí se skórem 0-3, čímž může být skóre 
v rozsahu mezi hodnotami 0 a 63. Skóre 13 indikuje výskyt klinicky významných úrov-
ní depresivní symptomatologie.

STAI (Spielberger, Gorsuch, Lushene, 1970; španělská adaptace TEA: Spielberger 
a kol., 1997) je sebevyhodnocujícím dotazníkem, který zahrnuje 20 položek navržených 
pro účely vyhodnocování charakterové úzkosti, plus dalších 20 pro měření charakterové 
úzkosti. Tyto položky jsou posouzeny pomocí likertovské stupnic v bodech 0-3; skóre 
každé stupnice jsou tedy v rozmezí mezi 0 až 60. Nejběžnějším prahem detekce klinicky 
významných úrovní úzkosti je percentilní skóre 75 (Echeburúa, 2004).

Kromě těch, kteří léčbu přerušili, prošli všichni pacienti vyhodnocením po léčbě, 
a to prostřednictvím rozhovoru, který byl zaměřen na jejich vlastní poruchy a problémy 
a formou celé řady dotazníků používaných během vyhodnocení před léčbou a jakýchkoli 
dalších přímo spojených s jejich specifi ckými problémy. Toto vyhodnocení bylo prove-
deno během závěrečného terapeutického sezení, nezúčastnili se jej pacienti, kteří stále 
procházeli léčbou, když byla tato studie prováděna. V těchto případech bylo posouzení po 
léčbě provedeno během posledního týdnu v říjnu a prvního týdnu v listopadu 2004.

Postup
Standardní multikomponentí program zásahů byl zvolen a priori pro poruchy, 

které pravděpodobně ovlivnily oběti útoků z 3/11: specifi cký akutní stress a posttrau-
matické stresové poruchy, depresivní poruchy a reakce na zármutek. Závěrečné tera-
peutické sezení bylo uskutečněno tehdy, když se terapeut a pacienti shodli na tom, že 
se stav pacienta zlepšil a že je schopen žít opět normálním životem jako před útoky, 
a kdy se tedy lékař i pacient dohodli na ukončení léčby. Z tohoto důvodu bylo mnoho 
pacientů propuštěno před dokončením všech částí programů zásahů nastavených a pri-
ori. V každém případě propuštění z terapie to taky znamenalo, že terapeut v rozhovoru 
uskutečněném během vyhodnocení po léčbě výslovně stanovil, že diagnostická kritéria 
poruchy, kterou pacient původně trpěl, zcela odezněla a že skóre pacienta v dotazníku 
symptomatologie byla pod prahovými hodnotami, tj. každý nástroj prokázal, že si paci-
ent opět osvojil své normální chování. Uvolnění z terapie v této studii je defi nováno 
třemi následujícími simultánními podmínkami: (a) pacient a terapeut souhlasí se zlep-
šením poruchy a návratem k běžnému životu; (b) nepřítomnost symptomatologie, která 
splňuje diagnostická kritéria původní poruchy nebo problému; (c) skóre relevantního 
nástroje symptomatologie je v rámci normality.

U pacientů se stresovými poruchami (80 w všech léčených případů), zahrnoval 
standardní program léčby následující komponenty:

1. Psychoedukace. 
Zahrnuje výchovu v oblasti běžných reakcí na traumatické události, jakými jsou 

teroristické útoky, bere v úvahu povahu stresové poruchy, včetně informací o dalších 
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podmínkách, které mohou být spuštěny tragédií, jako například obtížné zvládání emoci 
a problém v meziosobních vztazích. Za tímto účelem jsme použili informace zahrnu-
té do “Psychologického průvodce svépomoci po teroristických útocích 3/11”, všichni 
pacienti obdrželi kopii tohoto průvodce. Tento terapeutický komponent také zahrnoval 
poskytnutí popisu navrhované léčby pacientovi se zdůvodněním a vysvětlením očeká-
vaní pro nápravu stavu.

2. Techniky ovládání úzkosti. 
Na základě nácviku stresu podle Meichenbauma jsme zahrnuli techniky, kte-

ré se zaměřují na předání dovedností a jsou pro pacienta potřebné k tomu, aby mohl 
čelit jakýmkoliv symptomům kognitivní a/nebo fyzické úzkosti, které by je mohly 
v budoucnosti ovlivnit. Ze všech dostupných technik ovládání symptomů fyzické 
úzkosti jsme zvolili nácvik pomalého abdominálního dýchání, který byl při uvážení jeho 
jednoduchosti a okamžitého pozitivního efektu využit v některých případech hned od 
prvního sezení. Techniky použité k řízení kognitivních symptomů úzkosti zahrnovaly 
v zásadě zastavení myšlenek a techniky odpoutání pozornosti od negativních myšle-
nek pro řízení jejich četnosti a trvání (např. od traumatických vzpomínek, od přemítání 
o útocích) a nácvik instrukcí pro použití sebeujišťování a pozitivní meditace vedoucího 
k nahrazení negativních myšlenek pozitivními tam, kde pacienti musí buď čelit situacím 
souvisejícím s teroristickými útoky, nebo je předpokládají.

3. Kognitivní restrukturalizační techniky. 
Na základě Beckovy kognitivní terapie se tyto techniky soustředily na výcvik 

pacientů v identifi kaci negativních myšlenek (např. přesvědčení, že vám chce cizí 
člověk ublížit nebo že v některém batohu je výbušnina) a na překonání dysfunkčního 
přesvědčení (např. že svět není bezpečný) pomocí seberefl exe, vyhodnocení validity 
těchto přesvědčení a myšlenek a zvažování údajů pro a proti a přijatých alternativních 
přesvědčení a pozitivně změněných myšlenek týkajících se útoku, sebe sama a světa 
v budoucnosti.

4. Techniky vystavení účinkům. 
Tyto techniky byly použity k tomu, aby jednotlivcům pomohly čelit interním 

a externím stimulům spojeným s útoky, které jim způsobily strach, úzkost a neklid. Toto 
vystavení účinkům si mohli pouze představovat (opakované a dlouhé emoční vzpomín-
ky, prostřednictvím živého popisu, v první sobě a v přítomném čase, na traumatické 
události, dokud se úzkost nerozptýlí), nebo mohlo být živé (reálná, postupná a dlouhá 
konfrontace s obávanými stimuly, dokud se úrovně úzkosti nesníží). I když měl tento 
plán a priori používat obě formy vystavení s tím, že pracoval nejdříve s představeným 
vystavením účinkům a poté s živým vystavením, jakmile bylo dosaženo cílů terapie. 

U pacientů, kteří obecně vykazovali vysokou úroveň depresivní symptomatolo-
gie zdůvodňující poruchu přizpůsobení s depresivní náladou nebo diagnózou závažné 
depresivní poruchy, zahrnoval použitý intervenční program komponenty psychoedukace 
a ovládání úzkosti/kognitivní restrukturalizační techniky se silným důrazem na kogni-
tivní restrukturalizační techniky, a to pro účely překonání myšlenek a pocitů viny (např. 
vinění se za přežití nebo za to, že pacient nemohl pomoci jiným obětem). Kromě toho 
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byly do programu zapracovány příjemné činnosti a postupné rozdělení každodenních 
činností tak, aby došlo k odvrácení neschopnosti vnímat potěšení, překonání „apatie“ 
a společenské izolace a k zlepšení nálady. Tyto pokyny pro zásahy byly založeny na 
empiricky podporovaných kognitivně-behaviorálních léčbách depresivních poruch (viz 
Pérez, García, 2003), tj. na postupech léčby, které poskytují základ multikomponent-
nímu programu intervence používanému u jedinců s depresivními symptomy zármut-
ku. V těchto případech byla psychoedukace zaměřena na úpravu reakcí spojených se 
zármutkem poskytnutím informací o tom, jak lidé reagují během procesu zármutku a co 
lze od toho očekávat (např. tento proces trvá déle, než lidé očekávají, přesto se jedná 
o aktivní proces zahrnující práci k zajištění zotavení). Do terapeutického procesu byly též 
zahrnuty techniky ovládání úzkosti (dýchání, zvládání negativních myšlenek, pozitivní 
sebeinstrukce). Aktivity postupně alokované pro účely normalizace každodenního života 
byly naplánovány tak, aby podporovaly příbuzné a přátele. Tato terapie také zahrnovala 
kognitivní restrukturalizační techniky k potlačování negativních myšlenek a dysfunkč-
ních postojů (např. “Měl jsem to řešit sám, bez pomoci”, “Nikdy se toho nezbavím”).

V každém případě faktory, kterými jsou relevantní symptomatologie (např. pocit 
viny byl shledán u většiny pacientů se stresovými poruchami, patrná byla také tendence 
vyhýbat se objektům a situacím, které přinášejí vzpomínky na mrtvé osoby), komorbidi-
ta, předchozí výskyt psychosociálních problémů (např. problémy v rodinných vztazích) 
nebo psychosociální komplikace s vlastními poruchami spuštěné teroristickými útoky 
(např. problémy v práci zdůvodněné úzkostnou-depresivní symptomatologií) vedly 
terapeuty k několika způsobům kombinování komponentů léčby nebo k přidávání růz-
ných terapeutických komponentů (např. výuka komunikačních schopností k podpoře 
kontaktu se sítěmi společenské podpory).

Výsledky
Při uvážení výše uvedené defi nice realizace terapie obsahuje tabulka 2 získa-

né terapeutické výsledky a celou řadu provedených vyhodnocovacích-léčebných seze-
ní. Dva pacienti (5 %), oběť a příbuzný oběti, oba trpící posttraumatickými stresový-
mi poruchami, léčbu přerušili po třetím, respektive šestém sezení. Další dva pacienti 
(5 %) při provádění studie stále procházeli léčbou a do té doby prošli 13, respektive 15 
vyhodnocovacími léčebnými sezeními. Oba pacienti byli příbuznými osoby zabité při 
útocích a vykazovali posttraumatické stresové poruchy, i když jeden také trpěl závažnou 
depresivní poruchou, která byla považována za hlavní problém.

 Zbývajících 36 pacientů (90 %) bylo propuštěno v průměru po 4 sezeních. 
Až 60 % těchto pacientů potřebovalo v průměru sedm a půl sezení k dokončení léčby, 
zatímco zbývajících 40 % vyžadovalo alespoň 4 sezení. Jak bylo uvedeno v Tabulce 2, 
poslední jmenovaná skupina zahrnovala 6 pacientů, jejichž jediným důvodem pro kli-
nickou léčbu byl zármutek, a tito prošli v průměru pouze dvěmi vyhodnocovací-léčeb-
nými sezeními. Tato skupina ale také zahrnovala pacienty s poruchami přizpůsobení, 
posttraumatickými nebo akutními stresovými poruchami. Vizuální analýzy Tabulky 2 
také naznačuje, že léčba případů se zármutkem, akutním stresem a poruchami přizpů-
sobení byla úspěšnější (100 %) než případy s posttraumatickými stresovými poruchami 
(67 %).
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Hlavní diagnóza podle DSM-IV Uvolnění Přerušení V léčbě
Počet sezení

Průměr* Rozsah
Porucha přizpůsobení se úzkostí 5 2-12
Posttraumatická stresová porucha 6 (67 %) 2 (22 %) 1 (11 %) 6 2-16
Akutní stresová porucha 9 (100 %) 4 3-7
Truchlení 6 (100 %) 2 2-3
Porucha přizpůsobení se smíšenou úzkostí 
a depresivní náladou 4 (100 %) 4.5 2-6

Porucha přizpůsobení s depresivní náladou 1 (100 %) 3 3
Závažná depresivní porucha 1 (100 %) 15 15
Celkem 36 (90 %) 2 (5 %) 2 (5 %) 5 2-16
Průměrný počet sezení * 4 4,5 14

Table 2. Výsledky psychologických léčeb u obětí útoků z 3/11 v této studii podle hlavní diagnózy a počtu 
vyhodnocovacích a léčebných sezení získané na základě hlavní diagnózy a terapeutických výsledků.
Poznámka. Pokud není specifi kováno jinak, hodnoty představují počet pacientů (procento v závorkách je třeba 
číst po sloupcích).
 * Hodnoty zaokrouhleny na nejbližší celé číslo.

Diskuse
Hlavním účelem této studie bylo posoudit účinnost nebo klinickou užitečnost 

empiricky podpořené kognitivně-behaviorální léčby u psychopatologických následků 
masových teroristických útoků, a to zejména akutní stres a posttraumatické stresové 
poruchy. Za tímto účelem byla předložena neexperimentální studie před a po testu a bez 
kontrolní skupiny, včetně terapeutických výsledků získaných ve vztahu k obětem tero-
ristických útoků z 3/11, kterým byla poskytnuta pomoc na Univerzitní psychologické 
klinice UCM.

Je zřejmé, že počet pacientů, kteří získali pomoc na této klinice, byl malý, což 
stanovuje limity pro jakékoliv zevšeobecňování, které by bylo možné vyvodit ve vzta-
hu k získaným výsledkům. Také je jasné, že neexperimentální výzkum poukázal na 
významná omezení při pokusu o stanovení příčinné spojitosti mezi použitými léčba-
mi a dosaženými terapeutickými vlivy. Tato studie by navíc bývala mohla velice těžit 
z hlubšího vyhodnocení terapeutického procesu a proměnných hodnot výsledku, stej-
ně jako z kvantitativnější, mnohaosové, vícemetodové a multičasové defi nice úspěchu 
terapie. Navzdory jmenovaným omezeních je ale přesto možné ze zde předložených 
výsledků vyvodit určité závěry týkající se léčby psychopatologických vlivů způsobe-
ných teroristickými útoky – závěry, které je třeba analyzovat zaměřením se více na 
kontext objevování, spíše než na kontext odůvodnění, ale přesto věříme, že to může být 
zajímavé jak pro klinickou praxi, tak pro budoucí výzkum.

 První závěr odpovídá hlavnímu účelu této studie. Dosažení 90 % terapeutické-
ho úspěchu u všech poruch a problémů obětí z 3/11, 100 % u akutních stresových poru-
ch a 67 % u posttraumatických stresových poruch nám umožňuje dojít s patřičnou opa-
trností k závěru, že multikomponentní zásahy založené na terapeutických technikách, 
které se těší vyšší míře empirického potvrzení a které jsou doporučovány v pokynech 
pro léčbu stresových poruch (ovládání úzkosti, techniky vystavení účinkům a kognitiv-
ní restrukturalizace), jsou užitečnými pro klinickou praxi, která se zabývá jednotlivci 
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s psychologickými problémy a poruchami odstartovanými masovými teroristickými 
útoky. 

Toto je bez pochyby závěr, který nám také umožňuje obecně předpokládat, že 
léčby, u kterých byla prokázána jejich účinnosti na základě přísných a řízených stu-
dií, budou také pravděpodobně účinné ve standardní klinické praxi. Studie, která se 
nepotvrdila jako účinná za ideálních podmínek, by měla jen malou šanci na účinnost 
v méně ideálních podmínkách standardní praxe. Z tohoto důvodu musí být kritéria 
výběru nejpřiměřenější léčby psychologické poruchy způsobené masovými teroristic-
ké útoky v první řadě založena na tom, že je prokázána její účinnost. Ne jakákoliv léčba 
je přijatelná. Nejlepší je začít s tím, o čem už víme, že to funguje, alespoň v ideálních 
podmínkách, což minulý výzkum nabízí jako ve formě nejpřesvědčivějších postupů 
(tím spíše, pokud se tyto prokázaly být užitečnými). Poté, pokud se tato léčba nakonec 
nepotvrdí jako účinná pro klinickou praxi, by bylo vhodné navrhnout další terapeutické 
strategie, které by mohly být teoreticky užitečné pro řešenou záležitost, i když nejsou 
podpořeny empiricky.

Přesto: než zahájíme aplikaci těchto alternativních terapií, o jejichž fungování si 
nejsme v této fázi jisti, by bylo vhodné prověřit, že aplikace nejvíce empiricky podpo-
rovaných technik byla provedena řádně. To mimo jiné znamená, že tyto techniky byly 
použity v souladu s protokolem již ověřeným předchozím výzkumem, charakterizova-
ným vysokou úrovní individualizace adaptované na problémy a charakteristiky pacientů 
v jejich situacích. Opět je důležité mít na paměti, že nefl exibilní aplikace jakékoliv 
techniky může být často kontraproduktivní a že individualizace a fl exibilita při aplikaci 
zmíněných léčeb neznamená, že tyto léčby je možné realizovat. Nalezení rovnováhy 
mezi přísnou věrností a individualizací ve vztahu k aktivním složkám léčeb představuje 
jednu z klíčových klinických kompetencí, které mohou být použity ke zvažování údajů 
a k porovnání vědeckého výzkumu oproti klinickým zkušenostem.

Navíc nám výsledky získané v této studii umožňují (i když jen přibližně) reago-
vat na některé obavy zmiňované klinickými lékaři v době provádění empiricky ověře-
ných léčeb stresových poruch, a to zejména léčby s vystavením účinkům. Jedna z těchto 
obav se týká možnosti toho, že by techniky vystavení mohly zhoršit negativní vlivy 
traumatické události. Ve světle výsledků naší studie se však zmíněná obava nejeví jako 
odůvodněná, protože se přinejmenším nezhoršily žádné z poruch, kterými trpěli pacien-
ti, u kterých byly použity zmíněné techniky. 

Další obavou zmiňovanou klinickými lékaři ve vztahu k použití technik vysta-
vení je nedostatek motivace pacienta a neochota procházet jakýmkoliv terapeutickým 
krokem, který zahrnuje jak imaginární, tak živé vystavení této traumatické události 
nebo jakýkoliv jiný relevantní stimulus. Přesto se ale zdá, že naše výsledky tuto obavu 
neprokazují. Ve skutečnosti se zdá, že pacienti v této studii byly obzvláště motivováni 
k provádění tohoto úkolu, který by jim pomohl k návratu do běžného života. Toto se 
možná dalo očekávat od pacientů, kteří se připojili k jednotkám dobrovolníků , které 
pomáhaly obětem útoku s jejich příbuznými, přesto to byl i případ několika jednotlivců, 
kteří neměli vůbec co do činění s žádnými dobrovolnickým službami ani službami psy-
chologické podpory. Tito dva jednotlivci, kteří přerušili léčbu, to navíc učinili v době, 
kdy byli léčeni pomocí techniky ovládání úzkosti, nikdy nebyli ve styku s technikami 
vystavení účinkům, protože byly použity v mnohem pozdější fázi.
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Máme ale důvody spekulovat o tom, zda masivní úroveň společenské podpory, 
která obklopila oběti teroristických útoků z 3/11 a která se rozšířila i na proces jejich zota-
vení (včetně událostí, shromáždění, zdrojů nabídnutých vládními agenturami, zpráv, vysí-
lání atd.) přispěla ke zvýšení motivace na vyšší úroveň pozorovanou u našich pacientů.

Po takové tragédii, která si vyžádala životy tolika lidí, jakou byly teroristické 
útoky z 3/11, můžeme očekávat mnoho negativních psychologických vlivů způsobe-
ných ztrátou milovaných, především procesy zármutku, které by mohly být označeny za 
“normální”: jednotlivce podporují ve vyhledání pomoci, zejména proto, že symptomy 
zármutku pravděpodobně narušují jejich zvykové každodenní činnosti. V některých pří-
padech se také navíc mohou objevit symptomy závažné depresivní poruchy. 

I když bylo v těchto případech původně zvažováno použití multikomponent-
ního programu na základě nejvíce empiricky podložených technik léčby depresivních 
poruch, výsledky naznačují, že se většina případů po několika málo sezeních zlepšila 
(v průměru dva) a prakticky všechny případy s pouhou aplikaci technik psychoeduka-
ce, tzn. nabídnutím informací o tom, jak lidé reagují v procesu zármutku tak, aby se 
jim pomohlo normalizovat jejich vlastní reakce a poskytnutím manuálu svépomoci se 
základními pokyny pro techniky relaxace, řízení negativních myšlenek, získávání spo-
lečenské podpory a zvládání každodenního života jako běžně.

V tomto smyslu výsledky nabízené touto studií uvádějí, že 40 % pacientů nezá-
visle na své poruše zlepšilo svůj stav na základě méně než čtyř léčebných a vyhodnoco-
vacích sezení. Mohlo dojít k tomu, že za toto zlepšení byly zodpovědné běžné procesy 
zotavení jednotlivce. Je ale také možné, že zmíněná sezení (zejména psychoedukace 
a učení se technik ovládání úzkosti) byla katalyzátory těchto procesů zotavení. Nevy-
hnutelné otázky se v tomto ohledu zaměřují na jednu klíčovou záležitost: co by se stalo, 
pokud by k zásahu, i když krátkému, nedošlo? Zhoršily by se symptomy, nebo se staly 
chronickými? Byly by jednotlivci zranitelnější na výskyt další poruchy? Bohužel nemá-
me k dispozici žádné údaje, které by nám umožnili nevyvratitelně odpovědět na tyto 
otázky, ale máme jistotu, že tyto záležitosti jsou dostatečně relevantní k tomu, aby se 
staly předmětem a účelem budoucího výzkumu.

CLINICAL USEFULNESS OF COGNITIVE-
BEHAVIOURAL TREATMENTS FOR PSYCHOLOGICAL 
DISORDERS CAUSED BY TERRORIST ATTACKS WITH 
HIGH VICTIM RATES

Abstract: The purpose of this study is to assess the clinical usefulness of cogni-
tive-behavioural therapies recommended for psychological disorders triggered by mass 
terrorist attacks and other catastrophes, and dealing specifi cally with acute stress and 
posttraumatic stress disorders. Forty patients including 39 adults (27 females and 12 
males) ages 20–54, and an 11-year old boy, were individually treated at the Clinic 
between 15 March and 5 November 2004 after terrorist attack in Madrid on March 11, 
2004. Our study proved, that multicomponent interventions based on therapeutic tech-
niques which have been recommended by guidelines for treatment of stress disorders 
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(anxiety control, exposure and cognitive restructuring techniques) are useful for clinical 
practice dealing with individuals with psychological problems and disorders triggered 
by mass terrorist attacks. 

Keywords: Kognitive-behavioral therapy KBT, mass terrorist attack, multicom-
ponent intervention, psychological disorder, acute stress, posttraumatic stress disorder, 
psychological treatment 
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Škola a zraví 21, 2009, Aktuální otázky výchovy ke zdraví

POZITIVNÍ A NEGATIVNÍ VLASTNOSTI 
POUŽÍVÁNÍ CHATU ŽÁKY ZÁKLADNÍ ŠKOLY.

Jiří STRACH

Abstrakt: Uvedený článek popisuje výzkum provedený na pěti základních a třech 
středních školách, celkem na dotazníky odpovídalo 563 žáků, 103 učitelů a 308 rodičů. 
Na základě výzkumu měla být zvážena pozitiva a negativa používání chatu žáky 9. tříd ZŠ 
a nižších ročníků gymnázia. Autor článku zvažuje, jaké pozitivní možnosti poskytuje chat 
například pro projektovou skupinovou výuku a pro vzájemné konzultace žáků. Z výzkumu 
vychází, že učitelé nemají o tuto technologii zájem. Naproti tomu žáci využívají chat pou-
ze pro svoji zábavu a často nejsou školou upozorňováni na rizika, která přináší. Ukazuje 
se, že bude třeba věnovat mnohem větší pozornost přípravě učitelů na využití interneto-
vých technologií a zároveň seznámit učitele i rodiče s riziky, která mohou použití některých 
internetových komunikací provázet. S použitím moderních metod výuky, jako je projektové 
vyučování, e-learning, skupinová domácí příprava, je nutno seznamovat zejména studenty 
učitelství. Školy by měly také uvažovat o těchto technologiích při přípravě školních vzdělá-
vacích plánů.

Klíčová slova: chat, skupinová výuka, projektové vyučování

Název chat se může vztahovat na jakýkoliv druh komunikace přes Internet. Je 
ovšem primárně určen k označení přímého textového, hlasového, nebo hlasově-obrazo-
vého spojení skupiny uživatelů speciálně pro tento druh komunikace založené na použi-
tí následujících nástrojů:

• AOL Instant Messenger (AIM) 
• Camfrog 
• Campfi re 
• Gadu-Gadu 
• Google Talk 
• GT-Chat 
• ICQ (OSCAR) 
• Internet Relay Chat (IRC) 
• Jabber (XMPP) 
• MUD 
• Windows Live Messenger

• MUSH 
• PalTalk
• Pichat 
• PSYC 
• QQ 
• SILC 
• Skype 
• Talk 
• Talker 
• TeamSpeak (TS) 
• Yahoo! Messenger
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Chat programy podporující více protokolů:

Výraz on-line chat pochází od slova chat, které znamená „neformální rozhovor“.

Popis výzkumu
Na základě výzkumu na pěti základních a třech středních školách v Brně byla 

získána následující data zobrazená v grafech. Celkem internetový dotazník vyplnilo 
563 žáků a 103 učitelů. Rodiče odpovídali na otázky v tištěných dotaznících a celkem 
jsme jich od nich získali 308. 

Hypotézy
1. Jestliže učitelé dostatečně nechápou výhody chatu pro skupinovou práci žáků 

zejména v projektovém vyučování, pak tyto technologie nevyužívají.
2. Nejsou-li žáci vedeni k využívání chatu k výukovým účelům, pak využívají chat 

pouze pro mimoškolní komunikaci a zábavu.
3. Jestliže rodiče nemají dostatek informací o možnostech využívání interaktivních 

metod mimoškolního vzdělávání, pak neiniciují ve školách jejich použití.
4. Jestliže učitelé i rodiče znají zejména z tisku a televize možná nebezpečí použití 

chatu a mají k této technologii negativní postoj, pak se této technologii vyhýbají 
a nesnaží se ji didakticky využít.

5. Jestliže přes svůj negativní postoj nevěnují učitelé ani rodiče skutečným nebez-
pečím této komunikace pozornost, pak nebezpečí podceňují.

Výsledky výzkumu

Obrázek 1

• Adium 
• Digsby 
• IMVU 
• Kopete 

• Miranda IM 
• Pidgin 
• Trillian 
• Quiet Internet Pager 
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32,00% 

Zamýšlel jste se nad použitím chatu v 
projektovém vyučování 

Zamýšlel jste se nad použitím chatu
v projektovém vyučování?
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Obrázek 2

Obrázek 3
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Pro zábavu; 19,00%

Pro komunikaci s 
jinou skupinoiu lidí ; 

53,00%

Nepoužívám chat; 
17,00%

Informovanost rodičů o využití chatu ve škole

59,00%

41,00%

23,00%

33,00%

44,00%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

Vite co je to chat Nevím co je to
chat

Myslíte že by se
dal využit pro

výuku

Myslíte, že by se
dal využít pro

domací příprvu

Použití počítačů
pro výuku

nerozumím

Používáš chat pro komunikaci se spolužáky?

Pro komunikaci 
s jinou skupinou lidí;

53,00%

Víte, co je to 
chat?

Nevím, co je to 
chat

Myslíte, že by 
se dal využít pro 

výuku?

Myslíte, že by 
se dal využít pro 
domácí přípravu?

Použití počítačů 
pro výuku 

nerozumím.



250

 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

Vite co je
Blog

Vite co je
Chat

Vite co je
Phishing

Vite co je
Identity Theft

Vite co je
Bulling a

Cyberbulling

 Online
Gaming –
Gambling

ne
ví

m

Znalosti učitelů: víte o o nebezpečích, které hrozí jejich žákům 
z následujících  služeb a vlivů 

   Obrázek 4 

 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

Vite co je
Blog

Vite co je
Chat

Vite co je
Phishing

Vite co je
Identity Theft

Vite co je
Bulling a

Cyberbulling

 Online
Gaming –
Gambling

ne
ví

m

Znalosti rodičů: víte o nebezpečích, které hrozí vašim dětem z následujících  
služeb a vlivů 

   Obrázek 5 
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Hypotézy

Ad1.
Hypotéza se potvrdila.Většina učitelů (56 %) je seznámena s některou techno-

logií chatu, většinou ICQ a Google Talk. Pouze 8 % učitelů se zamýšlelo nad možností 
využít tuto technologii pro výuku. Všichni tito učitelé byli mladší 30 let. Při hovorech 
s učiteli se výsledky potvrdily. Učitelé namítají, že v současné době jsou přetíženi pří-
pravou nového kurikula pro školní vzdělávací programy a nemají čas zamýšlet se nad 
metodami výuky.

Ad2.
Hypotéza se potvrdila: jen 11 % žáků používá chat pro komunikaci se spolužáky,

a to ještě většinou ne o školních problémech. 53 % žáků komunikuje s jinou skupinou 
lidí než se svými spolužáky, a právě tato komunikace může potenciálně vést k nebezpe-
čím uvedeným v grafu na Obrázku 4.

Ad3.
Část rodičů (59 %), zejména mladších, sice ví co je chat, ale nad jeho využitím ve 

škole se nezamýšleli. Z tohoto důvodu ani nevyžadují po učitelích, aby tuto technologii 
pro komunikaci s žáky případně s rodiči využívali.

Ad4.
Tato hypotéza se nepotvrdila: učitelé sice znají nebezpečí plynoucí z chatování, 

ale nijak to neovlivňuje jejich nezájem o použití této interaktivní metody pro zlepšení 
klima třídy a pro zkvalitnění celkové školní přípravy. Rodiče mají poměrně málo zna-
lostí o nebezpečích, která z chatování plynou.

Ad5. 
Hypotéza se potvrdila, zejména pokud jde o učitele: ti přes poměrně velkou 

informovanost o nebezpečích chatu (85 % učitelů, viz Obrázek 6), nijak výrazně žáky 
(42 %) ani rodiče (19 %) o tomto nebezpečí nepoučují. U rodičů je situace ještě výraz-
ně horší: jen 32 % rodičů, kteří mají doma počítač, sleduje, které služby jejich dítě 
používá, o možnostech různých fi ltrů pro zachycení nežádoucí komunikace ví jen 9 % 
rodičů a 17 % učitelů.

Závěr
Výzkum ukázal, že způsoby školení učitelů zaměřené pouze na elementární 

zvládnutí dovedností při práci s počítačem je nepřipravují na výhody využití moderních 
komunikačních metod ve výuce na základní škole. Ukazuje se, že v mnoha případech se 
výuka informatiky na základní škole orientuje na naučení žáků elementárním dovednos-
tem, které oni z domova již znají. V použití jiných komunikačních služeb a v chatování 
mají většinou žáci mnohem větší zkušenosti než učitelé a rodiče. Podceňování nebezpe-
čí, které z této komunikace mohou plynout, je nutno přičíst na malé sociální zkušenosti 
žáků a jejich touze po dobrodružství. Učitelé by měli mnohem více motivovat žáky, 
aby v chatech vyhledávali cizojazyčné, zejména anglické, německé, francouzské chaty 
svých vrstevníků a tím se více motivovali pro výuku cizích jazyků.
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PPOSITIVE AND NEGATIVE CHARACTERISTICS 
OF THE USE OF CHAT PRIMARY SCHOOL PUPILS

Abstract: This article describes the research conducted at fi ve primaries and 
three secondary schools a total of 563 questionnaires to match students, 103 teachers 
and 308 parents. On the basis of research should be considered positives and negative 
use of chat‘s pupils Primary School, grades 9 and lower secondary school years. The 
author is considering the possibility of providing a positive example for chat on the pro-
ject group teaching and for mutual consultation pupils. The research is based on that tea-
chers do not have the interest in this technology. In contrast, the students use chat only 
for its entertainment and school are often not alerted to the risk that a chat. It shows that 
will be paid much more attention to training teachers to use Internet technologies. And 
while teachers and parents familiar with the dangers that can use some of the Internet 
communications accompany. Using modern teaching methods, such as project learning, 
e-learning, group homework, it is necessary to know in particular the teaching of stu-
dents. Schools should also think about these technologies in the school curriculum.

Keywords: chat, group instruction, teaching project 
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INTEGRACE ENVIRONMENTÁLNÍ 
VÝCHOVY DO VYUČOVÁNÍ MATEMATIKY 

NA 1. STUPNI ZŠ – VÝSLEDKY ANALÝZY

Drahomíra HOLUBOVÁ 

Abstrakt: Příspěvek pohlédne do problematiky školních vzdělávacích programů 
a vyhodnotí, jak lze průřezové téma „Environmentální výchova“ vhodným způsobem 
začlenit do vyučování matematiky. 

Klíčová slova: analýza výsledků, metody, problémové úlohy, projekty v matema-
tice, průřezové téma, environmentální výchova 

Úvod
Jeden z hlavních cílů vyučování matematice je naučit žáky využívat teoretické 

poznatky v praktickém životě. To znamená, že již v MŠ a dále pak na ZŠ je potřeba 
vytvářet a navozovat s dětmi v matematice takové (modelové) situace, které ukazují 
pravdivě odraz našeho životního prostředí, jeho ekologické problémy a naznačují mož-
ná řešení matematickými prostředky v reálných situacích.

Protože RVP ZV, který na ZŠ platí od roku 2007 a podle kterého současní stu-
denti a budoucí učitelé již začnou učit, předpokládá, že se ve školách bude více času 
věnovat environmentální výchově, řešení aktuálních problémových otázek současného 
ekologického světa nejen v samostatných předmětech ekologie, ale i v rámci jednotli-
vých vyučovacích předmětů (tzn. také v matematice).

Analýza výzkumu
Obrátili jsme se na několik škol v celé České republice. Na dotazník odpovědělo 

celkem 89 učitelů, z toho 8 mužů a 81 žen ze 34 škol. 
Podle odpovědí v dotazníku ve vyučování matematiky učitelé nejčastěji preferují 

metodu slovní – vysvětlování (80), metodu demonstrační (70), metodu práce s textem 
– s učebnicí (67), s pracovními listy (58) a metody manipulativní (53). Občas využívají 
téměř všechny metody, zvláště pak metody heuristického charakteru – problémové úko-
ly (61), projekty (46), metody práce s textem (55) a metodu slovní – popis (47). Téměř 
vůbec nevyužívají nebo jen zřídkakdy používají slovní metody – vypravování, přednášku 
a besedu. Z dotazníků vyplynulo, že se nijak neliší preference různých metod u učitelů, 
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kteří působí ve venkovské nebo městské škole, malé či velké škole. Nerozhoduje ani 
délka praxe učitelů. Tabulka č. 1 zobrazuje, které metody výuky v matematice učitelé 
používají velmi často, které občas, a které naopak zřídkakdy nebo nikdy. Graf č. 1 zná-
zorňuje, které metody výuky v matematice používají učitelé nejčastěji, a graf č. 2, které 
metody výuky používají občas.

metody velmi často občas zřídkakdy nikdy
vypravování 
rozhovor 
přednáška 
popis 
vysvětlování 
beseda 
demonstrační 
práce s učebnicí 
práce s PL 
práce s literaturou 
manipulativní činnosti 
didaktická hra 
problémové úkoly 
experiment 
projekty 

16
44
9
26
80
5
70
67
58
7
53
42
21
2
5

35
35
28
47
8
38
14
17
26
55
29
38
61
42
46

34
9
26
10

26
3
2
4
25
3
5
5
39
29

3

21
3

11

3
5

Tabulka č. 1

Graf č. 1: metody výuky v matematice používané nejčastěji
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Graf č. 2: metody výuky v matematice používané občas

Za nejpřínosnější metodu z hlediska individuálního rozvoje žáka učitelé považují 
problémové úkoly (31), manipulativní činnosti (26), projekty (25), demonstrační meto-
dy (24) a didaktické hry (22). Přehled nejpřínosnějších metod znázorňuje graf č. 3. 

Graf č. 3: nejpřínosnější metody z hlediska individuálního rozvoje žáka

Ve vyučování matematiky realizovalo projekt na libovolné téma celkem 57 uči-
telů z 89, tj. 64 % všech dotázaných. 29 učitelů (33 %) se o projekt v matematice nikdy 
nepokoušelo, 3 učitelé (3 %) se k této otázce nevyjádřili (viz graf č. 4). Nejvíce učitelů, 
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kteří používají v matematice projektovou metodu, mají délku praxe v rozmezí od 21 do 
30 let, nejméně praktikují projekty učitelé s praxí 31 a více let (viz graf č. 5).

Graf č. 4: realizace projektů v matematice

Graf č. 5: délka praxe učitelů, kteří realizují projekty v matematice

Graf č. 6 ukazuje, kterému způsobu vyučování průřezového tématu „Environmen-
tální výchova“ dávají učitelé přednost. Z průzkumu vyplynulo, že nejsou výraznější roz-
díly mezi malými a velkými školami, ani mezi městskými nebo venkovskými školami. 
Graf č. 7 znázorňuje, že většina učitelů považuje za přínosné integrovat environmentální 
výchovu do výuky matematiky, a to z těchto důvodů: učení je propojeno s reálným živo-
tem, prakticky ověřuje některé poznatky, řeší se problém, který se dítěte bezprostředně 
týká, žáci spojují poznatky do souvislostí, environmentální výchova poskytuje zajíma-
vá témata pro matematické úkoly, matematika, stejně jako environmentální výchova je 
součástí života, slovní úlohy s ekologickou tematikou mohou svými přesnými výpočty 
přesvědčit o smyslu ekologického chování, objevil se i názor, že bez matematiky nelze 
ekologické problémy řešit.
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Graf č. 6: způsoby výuky environmentální výchovy 

Graf č. 7: integrace environmentální výchovy do matematiky

Projekty v matematice zaměřené na environmentální výchovu si alespoň jednou 
vyzkoušelo 23 učitelů ze všech respondentů dotazníku. Projekty realizují většinou ve 
4. nebo 5. ročníku na tato témata: Voda, Ekosystémy, Ochrana životního prostředí, Čis-
tota ovzduší, Kácení deštných pralesů, Doprava, Šetříme elektrickou energií, Odpad, 
Třídění odpadků atd. Ani jeden projekt nebyl realizován v 1. ročníku ZŠ. 

Většina respondentů uvádí, že i když je příprava projektů časově velmi náročná, 
je projektová metoda pro žáky atraktivní, zajímavá, poučná a přínosná. Žáky projekty 
baví, berou je jako zájmovou aktivitu, přistupují k nim zodpovědněji, učí se rychleji, 
pamatují si více, mají zážitky. Proto stojí za to projekty připravovat a realizovat je. 

Projekty s ekologickou tematikou
Nově formulované úkoly vzdělávání pro 21. století kladou důraz na rozvíjení 

všech stránek osobnosti tak, aby žáci lépe porozuměli světu, v němž žijí, získali znalosti 
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a dovednosti důležité pro život v rychle se měnícím světě. Umožňují zavádět do vyučo-
vání matematiky různé nové formy, především projektovou výuku.

Důležitým požadavkem environmentální výchovy v matematice je propojení 
rozptýlených poznatků a utváření integrovaného pohledu na danou problematiku. Mate-
matika by měla poskytovat žákům jednoduché a názorné prostředky k popisu kvantita-
tivních stránek světa, jak ho poznávají v běžném životě i v ostatních vyučovacích před-
mětech. Učí samostatně pozorovat a popisovat okolní prostředí, vztahy lidí k prostředí, 
získávat a třídit informace týkající se ekologické problematiky, získané poznatky kritic-
ky zvažovat v jejich souvislostech, domýšlet možné důsledky různých lidských aktivit 
(pozitivních i negativních), nápaditostí a tvořivostí podněcuje zájem o způsoby řešení 
ekologických problémů. Matematika tak vede žáky k tomu, aby se aktivně podíleli na 
ochraně životního prostředí.

INTEGRATION OF ENVIRONMENTAL STUDIES INTO 
MATHS LESSONS AT 1-ST LEVEL OF PRIMARY SCHOOL 
- OUTCOME ANALYSIS

Abstract: The article deals with issue of school educative programmes and gives 
guidance of how „Environmental studies“ multidisciplinary subject can be integrated 
into maths lessons in a suitable way. 

Keywords: outcome analysis, the methods, the problem assignments, projects in 
maths, environmental studies
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SROVNÁNÍ PŘEDSTAV SLOVINSKÝCH 
A ČESKÝCH STUDENTŮ O EVOLUCI 

ČLOVĚKA

Barbara BAJD, Jiří MATYÁŠEK

Abstrakt: Evoluce, vč. evoluce člověka, je důležitou součástí středoškolské 
výuky biologie. Evoluce člověka může být vyučována interdisciplinárně s prvky biologie, 
geologie i dějepisu, zeměpisu, ekologie, sociologie a cizích jazyků. Téma je přirozeně 
atraktivní pro mnoho studentů, neboť mnozí se rádi dovědí něco o původu lidského rodu, 
kde a kdy se objevil první pravěký člověk, jak migroval po světě a jaké by mohlo mít 
následky, kdybychom nezachovali biologickou diverzitu a dlouhodobě udržitelný rozvoj. 
Dokonce i malé děti na základní škole se zajímají o pravěký život včetně dinosaurů a je 
důležité, aby učitelé za základní škole měli základní znalosti o naší evoluční historii 
a evoluční historii našich zvířecích příbuzných. V našem výzkumu jsme chtěli ověřit zna-
losti studentů – budoucích učitelů základních škol o evoluci člověka, v období, kdy vstu-
pují na pedagogickou fakultu, kolik se toho naučili na střední škole. Porovnávali jsme 
znalosti o evoluci člověka u českých a slovinských studentů po skončení střední školy. 
Chtěli jsme zjistit, zda jsou nějaké rozdíly mezi těmito dvěma skupinami z obou zemí, zda 
mají dostatek znalostí o tomto tématu, aby ho pak mohli kvalifi kovaně učit své žáky.

Klíčová slova: evoluce člověka, nápady studentů, slovinští studenti, čeští studenti 

Úvod
Každého z nás zajímá otázka počátku. Je důležité se stát zvídavým a hledat na ni 

odpověď. Můžeme využít informací a myšlenek o vývoji člověka. Tyto informace mohou 
být použity na širším příkladu pojmů z živé přírody a také mohou podpořit chápání rozma-
nitostí biologie. Základní a střední školy by měly tomu věnovat zvýšenou pozornost.

Současné studie – většina těch významnějších – ukazuje daleko více a detailněji 
na obraz historie vývoje člověka, patřičně modifi kujíc dřívější poznatky-ideje o našich 
předcích. Člověk nejen že přitahuje veřejný zájem, ale také je hlavním výchovným čini-
telem: evoluce člověka představuje velké množství obecných vývojových principů, ilu-
struje součinnost soustředěných multidisciplinárních přístupů ve vědě o životě a upev-
ňuje učení problematiky životního prostředí, lidských vztahů a sociální odpovědnosti. 
Studium lidské evoluce současně reaguje na studentův zájem o přírodu a zvídavost. 
Slouží k ilustraci velmi důležitých principů a aspektů vývoje obecně a má další důležité 
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přínosy. Jedním z důležitých témat ve vývojovém úspěchu člověka jsou klíčové soci-
ální vývojové trendy (velikost a struktura skupin, vzájemné vztahy, spolupráce, jazyk, 
vývoj technologií) ovlivňující biologickou evoluci. Dalším je vzrůstající kontrola lidí 
nad životním prostředím, zdůrazňující propojení mezi námi a naším okolím. A konečně 
důležitým přínosem je, že znalost naší evoluce podtrhává důležitost jedince (každý z nás 
je unikátní). My všichni sdílíme společný původ a důležité osobní atributy, významné 
společné rysy všech lidských existencí. Toto je důležité pro “my versus oni” postoje 
jako je rasismus, extrémní nacionalismus, šovinismus a xenofobie, výrazně přispívající 
lidskému utrpení v průběhu dvacátého století. 

Záměrem této studie bylo získat od studentů prvního ročníku univerzity, tj. po 
ukončení studia na střední škole, informace o úrovni vědomostí z evoluce člověka, 
u slovinských maturantů navíc pak ještě ověření dřívějších poznatků o lidské evoluci, 
které získali mezi devítiletými dětmi ve Slovinsku (Bajd, 2001).

V této studii jsme chtěli porovnat odpovědi slovinských a českých studen-
tů prvního ročníku university. V České republice je dlouholetá a zavedená tradice 
paleoantropologie a velké množství důležitých a poučných míst s lidskými fosíliemi 
a artefakty, i když většina je datována od pozdějšího období prehistorické centrál-
ní Evropy (neandertálci a krátce nato moderní lidé). V kontrastu s tím má Slovinsko 
méně míst a fosilních nalezišť, ačkoliv je tu potenciální Mousterian – (neandertálský) 
nález nemluvněte z Divje a známé naleziště Krapina nedaleko slovinských hranic 
v Chorvatsku. Byli jsme zaujati myšlenkou, zdali se podaří zjistit nějaké rozdíly mezi 
znalostmi zjišťovanými anketou z odpovědí o lidské evoluci u studentů z České repub-
liky a ze Slovinska, a to na počátku jejich studia učitelství pro základní školy. Sou-
časně jsme naznačovali, že jakýkoli takový rozdíl v „národních“ odpovědích by mohl 
refl ektovat rozdíly v hlavním veřejném povědomí v obou zemích a/nebo rozdíly v délce, 
kvalitě a celkové úrovni výuky příslušného předmětu v lišících se národních kurikulech 
osmých ročníků základního školství. Byli jsme zvědavi, zda školy věnují tomuto tématu 
dostatek pozornosti. 

Metody
Naše studie je založena na dotazníkovém výzkumu vzorku 82 slovinských 

a 79 českých studentů prvního ročníku pedagogických fakult univerzity v Lublani 
a Masarykovy univerzity, kteří se stanou učiteli na základních školách. Nikdo z nich 
nestuduje na vysoké škole jen paleoantropologii, znalost lidské evoluce získali na 
středních školách, popřípadě z jiných zdrojů, jako jsou knihy, televize a internet. 
Všem studentům jsme dali totožný dotazník (v jejich rodném jazyce), který obsahoval 
15 otevřených otázek. Odpovědi byly rozděleny do dvou či více kategorií a ty jsou 
reprezentovány grafy. 

Otázky byly následující:
1. Kolik let jste studoval(a) biologii na střední škole?
2. Učili jste se o lidské evoluci na střední škole? 
3. Pokud je odpověď “ano”, kolik hodin jste zhruba strávili studiem lidské evo-

luce? 
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4. Myslíte si, že prehistorická zvířata a rostliny vypadaly jako ty dnešní? 
5. Žili první lidé ve stejném období jako dinosauři? 
6. Vyvinuli se a změnili se prehistoričtí lidé během času? 
7. Působí evoluce i na současné organizmy?
8. Který z následujících organizmů (člověk, pták, plazi, hmyz) se na Zemi objevil 

jako poslední?
9. Kde žil prehistorický člověk?
10. Kdy se poprvé prehistorický člověk objevil?
11. Kde hledal prehistorický člověk odpočinek? (strom, jeskyně, mořské pobřeží, 

říční mělčina, nevím)
12. Jak velký byl mozek prehistorického člověka? (tak velký jako je náš; jako mozek 

šimpanze; o něco málo větší, než je náš; o něco menší než mozek šimpanze; 
nevím) 

13. Co prehistoričtí lidé jedli? (jen různé rostliny, rostliny a zvířata, jen zvířata, jen 
ovoce, nevím) 

14. Kdy se poprvé prehistoričtí lidé objevili v Evropě? 
15. Kdy jste se všechno toto naučili?

Výsledky
Otázka: ” Kolik let jste studoval(a) biologii na střední škole?”
Většina slovinských studentů (62 %) studovala biologii tři roky a 27 % dva roky. 

Jen 4 % čtyři roky. Většina českých studentů (59 %) studovala biologii čtyři roky a 11 % 
jeden rok, dva roky 10 % nebo tři roky 9 % – viz graf 1.

Graf 1. Kolik let jste studoval(a) biologii na střední škole?

ROKY
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Otázka: Učili jste se o lidské evoluci na střední škole? 
71 % českých studentů a 62 % slovinských studentů studovalo lidskou evoluci na 

střední škole, ale nestrávili nad tímto tématem příliš mnoho času. Více než polovina stu-
dentů uvedla méně než 5 hodin a jedna čtvrtina z obou skupin ne více než deset hodin. 

Kromě několika případů (3 %) všichni slovinští a čeští studenti rozpoznali, že 
prehistorická zvířata a rostliny nevypadaly jako ti dnešní. 

Všichni studenti vědí, že se lidé vyvíjeli po dlouhé období a většina ze studentů 
(95 % až 99 %) také ví, že síla vývoje působí na živé organizmy také v současnosti. 

Avšak, znalosti studentů o časovém období byly více méně přesné. Překvapivě 
jen (9 % slovinských a 3 % českých studentů) věří, že první lidé žili v období dinosaurů 
– představa nepochybně přetrvávající z jejich dětství. Dokonce otázka “Který z následu-
jících organizmů (člověk, pták, plazi, hmyz) se na Zemi objevil jako poslední?” nebyla 
pro některé studenty lehká: 12 % slovinských a 6 % českých studentů neodpověděla, že 
se jedná o člověka. Ostatní odpovědi taktéž odhalily nejistoty studentů o časovém rámci 
lidské evoluce. Máme velmi rozdílné odpovědi na otázky: ”Kdy se poprvé prehistorický 
člověk objevil?” 12 % slovinských a 11 % českých studentů si myslí, že to bylo před 
10 miliony let, 37 % a 33 % 7 milionů let, 29 % a 37 % 3 miliony let. 15 % slovinských 
a 19 % českých studentů si myslí, že je tomu 1,5 milionu let.

Třebaže více než polovina studentů (61 % slovinských a 64 % českých) odpově-
dělo, že první hominidé žili v Africe, byly také JV Asie a Austrálie několikrát zmíněny 
jako země původu – viz graf 2. 

Graf 2. Kde žil prehistorický člověk?

V odpovědi na otázku: “Kde hledal prehistorický člověk odpočinek?” většina 
slovinských studentů (89 %) odpověděla, že žil v jeskyních ve srovnání s méně než 
polovinou českých studentů (45 %). 48 % českých studentů, ale pouze 11 % slovinských 
studentů se domnívalo, že odpočíval na stromech.

Afrika Jihovýchodní 
Asie

Amerika Austrálie nevím
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Většina slovinských (77 %) a českých studentů (91 %) se domnívá, že první 
hominidé měli mozek velikosti šimpanze. Ostatní si mysleli, že měli mozek stejné veli-
kosti jako člověk, nebo i větší – viz graf 3. 

Graf 3. Jak velký byl mozek prehistorického člověka? 

Pojmy o tom, co prehistoričtí lidé jedli se velmi výrazně lišily: 82 % slovinských 
studentů a 49 % českých studentů si myslí, že prehistorický člověk se živí rostlinami 
a zvířaty, zatímco 17 % slovinských ale, 46 % českých studentů si myslí, že se živil 
pouze rostlinami – viz graf 4. 

Graf 4. Co prehistoričtí lidé jedli? 
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Více než polovina studentů (53 % slovinských a 56 % českých) si myslela, že se 
první prehistoričtí lidé poprvé objevili v Evropě před 2 miliony let, zatímco 16 % stu-
dentů obou národností zmínilo 1 milion let. 12 % slovinských a 18 % českých studentů 
si myslí, že první kolonizace Evropy proběhla před půl milionem let, zatímco 13 % 
slovinských a 10 % českých ji určilo na dobu před 50 000 lety – viz graf 5.

Graf 5. Kdy se poprvé prehistoričtí lidé objevili v Evropě? 

V odpovědi na otázku: “Kdy jste se všechno toto naučili?” 38 % slovinských 
a 69 % českých studentů sdělilo, že získalo svoje znalosti ve škole, zatímco 25 % slo-
vinských a 11 % českých studentů uvedlo, že se poznatkům naučilo z televize, 16 % 
slovinských a 9 % českých uvedlo knihy a časopisy jako jejich hlavní zdroj informací 
o tomto tématu – viz graf 6. 

Graf 6. Kdy jste se všechno toto naučili?
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Diskuze

Vzdělávací souvislost těchto výsledků ukazuje na rozdíly mezi dvěma zeměmi, 
zvláště v čase věnovaném biologii v gymnaziálním kurikulu. Slovinští studenti mají ve 
většině případů tři (62 %) nebo dva roky (25 %) biologie. Většina českých studentů vstu-
puje na vysokou školu se čtyřmi lety biologie (59 %) a někteří s pouze jedním (11 %) či 
dvěma lety (10 %). 

Navzdory těmto rozdílům ve slovinském a českém středoškolském systému více 
než polovina studentů byla učena více než 5 hodin. Pouze 25 % a 32 % zmiňovalo více 
než 5 hodin vyučování, nikdo nezmínil více než 10 hodin strávených tímto předmětem. 
Takže obě skupiny studentů by měly strávit stejné množství učebního času studiem lid-
ské evoluce.

Navzdory tomuto obsáhlému srovnání výchovy je nutné upozornit na určité 
národní rozdíly ve studentských odpovědích získaných z dotazníku.

Více slovinských studentů si nebylo jistých v určení časového období lidské 
evoluce, myslelo si, že prehistoričtí lidé žili ve stejném období jako dinosauři. Kromě 
toho 12 % slovinských studentů nemělo jasno, který z organizmů se během evoluce 
objevil jako poslední. V těchto odpovědích byli čeští studenti lepší. Přehled také pou-
kazuje na další problematické odpovědi, vztahující se k otázkám časového období 
lidské evoluce. Asi jedna třetina studentů si myslí, že se první prehistorický člověk 
objevil před 7 miliony let, třetina zmínila 3 miliony let, pouze přes 10 % více jak 
10 milionů let, a 15–20 % více jak 500 000 let. Studentům také nebylo úplně jasné, 
kdy se první prehistorický člověk objevil v Evropě. Více než polovina studentů si 
vybrala možnost před 2 miliony let a jen 16 % studentů obou národů odpovědělo 
správně (před 1 milionem let). Je pravdou, že tento údaj se rapidně mění s novými 
každoročními objevy a pravidelným přehodnocováním díky novým objevům (nové 
technologie). Nejnovější nálezy lidských fosílií ve španělské Atapuerce staré 1,1 mi-
lionu let (Carbonell, 2008) výrazně změnily časový rámec lidského osídlení Evropy. 
Do té doby nejstarší nález se datoval na dobu před 780 000 let. Vzhledem k tomu, že 
jde o nejnovější výzkum, nelze předpokládat, že by o něm studenti věděli. Stupeň stu-
dentských mylných úsudků o velikosti časového rámce lidské evoluce a jejich zjevný 
nesoulad s dobou dinosaurů a lidí je zarážející. Příčinou může to být velká popularita 
seriálů jako The Flint Stones a fi lmů jako je Jurassic Park , která vytváří mylnou 
představu o minulosti, ale toto nevysvětluje rozdílnost výsledků mezi českými a slo-
vinskými studenty. Víc podrobnějších analýz by snad pomohlo tuto otázku vyřešit.

Většina slovinských studentů (89 %) si myslí, že první prehistorický člověk 
odpočíval v jeskyních a zbytek (11 %) na stromech. Čeští studenti byli shodně rozděleni 
v odpovědích na tyto otázky: 45 % určilo jeskyně a 48 % stromy. Ti, kteří uvedli jesky-
ně, zřejmě mysleli na neandertálce či první moderní lidi v Evropě. Je zajímavé, že čeští 
studenti byli lepší v odpovědích na tyto otázky, přestože v České republice je mnoho 
nálezů lidských pozůstatků v jeskyních. Studenti si ale správně uvědomili, že se jedná 
o první prehistorické lidi. 

Překvapujícímu množství studentů nebylo jasné, kde se první hominidé nebo 
prehistoričtí lidé poprvé vyskytli. O něco více než 60 % studentů ví, že Afrika je 
kolébkou lidstva. Překvapivě velký počet z nich zmínilo Austrálii a Ameriku jako 
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místo prvního výskytu. Současné výzkumy informují, že první Homo migroval z Afri-
ky asi před 1,7 miliony let do Asie. 

Kolem 60 % z obou skupin studentů mělo reálný pohled na velikost hominoidní-
ho mozku. Když sloučíme ty, kteří uvedli, že první hominidé měli mozek o něco menší 
než šimpanzi, dostaneme lepší výsledek (slovinští studenti 67 % a čeští studenti 91 %). 
Někteří studenti obou národností si myslí, že první hominidé měli mozek podobný veli-
kosti mozku moderních lidí (21 % slovinských a 9 % českých studentů). Opětovně by 
bylo dobré objasnit různorodost odpovědí obou národností dalšími výzkumy. 

V souvislosti se stravou prehistorických lidí výsledky ukazují, že většina (82 %) 
slovinských studentů, ale jen necelá polovina (49 %) českých studentů si myslí, že jedli 
jak rostlinnou, tak živočišnou stravu. Bylo evidentní, že studenti zmiňující zvířata co by 
živočišnou stravu, mysleli na zvířata větší a ne například na hmyz či vejce. Odpověď, 
že první hominidé jedli pouze rostliny, byla častější u českých studentů (46 %) než 
u slovinských studentů (17 %). Vypadá to tak, že studenti zmiňující pouze živočišnou 
stravu, měli na mysli pozdějšího prehistorického člověka, jako je člověk neandertálský 
či vývojově následujícího – staršího moderního člověka. 

Pro obě skupiny studentů byla hlavním zdrojem informací o prehistorickém člo-
věku škola. Nicméně většina českých studentů uvedla jako zdroj informací školu (69 %) 
a v menší míře televizi a literaturu (20 %), pro slovinské studenty byla kombinace tele-
vize a literatury (41 %) důležitější než škola (38 %). Možná že rozdílnost mezi národy 
ve vyhledávání informací může podtrhnout nejasnosti v obdobích a oblastech původu, 
zmíněných výše. 

Výzkum ukazuje, že ač jsou v odpovědích slovinských a českých studentů, týka-
jících se vědomostí o lidské evoluci rozdíly, nedostatky jsou si podobné. Čeští studen-
ti odpovídali lépe na otázky týkající se stravování prehistorických lidí, způsob jejich 
odpočinku a o velikosti mozku. Obě skupiny studentů měly povědomí o lidské evolu-
ci, ale odpovědi slovinských studentů ukazovaly na to, že více rozumí prehistorickým 
lidem, jako jsou neandertálci, než dřívějším živočišným předchůdcům, jako jsou austra-
lopithecus a ardipithecus. Výsledek tohoto dotazníkového šetření také poukazuje na to, 
že znalosti studentů o lidské evoluci jsou více méně nastudované srdcem a že nespojují 
znalosti tohoto tématu s jejich vědomostmi, například se znalostmi ze zeměpisu nebo 
o geologické časové ose. 

COMPARISON OF SLOVENE AND CZECH STUDENTS’ 
IDEAS ABOUT HUMAN EVOLUTION

Abstract: Evolution, including human evolution, is an important component of 
secondary school biology curricula. Human evolution can be taught in an interdiscipli-
nary way to include not only biology but also history, geography, ecology, sociology 
and language. The topic is naturally interesting to many students for most like to know 
something about man’s origin, where and when the fi rst prehistoric humans appeared, 
how they migrated around the world and what the consequences will be if we do not 
conserve biological diversity and adopt a sustainable approach to planetary resources. 
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Even young children in primary school are interested in prehistoric life, including dino-
saurs, and it is important that primary school teachers have some basic knowledge about 
our evolutionary history and that of our animal relatives. In our survey we wanted to 
obtain information on what intending primary school teachers know about human evo-
lution when they enter the Faculty of Education, and how much they learned about the 
subject in upper secondary school. We compared ideas about human evolution of Czech 
and Slovene students after fi nishing the upper secondary school. We wanted to know if 
there is any differences between these two groups and if they have suffi cient information 
about this topic to teach it in an informed way to their pupils. 

Keywords: human evolution, students’ ideas, Slovene students, Czech students
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DETERMINANTY DOPRAVNÍ VÝCHOVY
V DIDAKTICKÝCH TECHNOLOGIÍCH

NA SOŠ A SOU

Mojmír STOJAN, Pavel PECINA 

Abstrakt: Úroveň dopravní výchovy na středních školách jako součást strate-
gického přístupu k prevenci dopravních nehod, zranění a usmrcení účastníků silniční-
ho provozu a všech následných zdravotních, sociálních, ekonomických a dalších škod 
a strádání nedosahuje dosud ani zdaleka žádoucí úrovně.

Pro oblast dopravní výchovy obsažené v kurikulu sledovaných typů středních 
škol jde o logickou konstrukci obsahu a cílů dopravní výchovy skloubených s obliga-
torním učivem, disponování kvalifi kovanými a kompetentními pedagogy, kteří si s takto 
vymezeným pojetím vědí rady, kteří ovládají racionální, emotivní i materiální technolo-
gie jejich prezentace, a o systém její soustavné evaluace účelu, efektu a inovace.

Klíčová slova: Dopravní výchova na středních odborných školách a učilištích, 
obsah, cíle, technologické prostředky

Úroveň dopravní výchovy na středních školách jako součást strategického pří-
stupu k prevenci dopravních nehod, zranění a usmrcení účastníků silničního provozu 
a všech následných zdravotních, sociálních, ekonomických a dalších škod a strádání 
nedosahuje dosud ani zdaleka žádoucí úrovně. Důvodů, proč tomu tak je, je mnoho. 
Jedním z hlavních z nich je však pestré spektrum středních odborných škol a střed-
ních odborných učilišt v České republice, které charakterem a zaměřením jednotlivých 
vzdělávacích zařízení limituje nebo determinuje případný obsah a cíle dopravní výcho-
vy, má-li se stát součástí jejich specifi ckého učebního plánu. Jen pro rekapitulaci zde 
uveďme, že podle profesního zaměření tvoří tyto školy skupinu orientovanou na obory 
v oblasti obchodu, dále školy, zaměřené na obory v oblasti služeb, školy zaměřené na 
ekonomické obory, v neposlední řadě na školy různého technického zaměření a konečně 
ještě i na školy, které do žádné z těchto skupin nelze jednoznačně zařadit. 

Už z tohoto pouze schematického roztřídění vyplývá, že skloubit organicky 
dopravní výchovu na středních školách s jejich profi lem učebního plánu je velmi obtížné. 
Proto taky se žádný univerzální program dopravní výchovy, snadno implikovatelný či 
skloubitelný s profi lovými nebo aplikovanými předměty pro různorodé střední odborné 
školy a učiliště, nevyskytuje. Tím se však blížíme k jednomu z největších systémových 
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paradoxů, když právě v těchto školách, kde by měla dopravní výchova na své základy 
z předchozích stupňů škol navazovat a prohlubováním poznatků a dosažených dopravních 
dovedností vycházet vstříc všeobecnému zájmu žáků těchto škol o získání řidičského prů-
kazu, existuje pojednou v tomto směru výchovně-vzdělávací vakuum. 

Zákonem č. 561/2004 Sb. o Rámcových vzdělávacích programech dostaly jed-
notlivé školy šanci upravit své vzdělávací programy vlastní, případně regionálně profi -
lované potřebě. Tak se i školám, které nemají z titulu svého zaměření přirozenou potře-
bu realizovat vlastní autoškolství, potažmo dopravní výchovu v širším pojetí, dostalo 
možnosti nějakou specifi cky orientovanou výchovu pro koexistenci člověka s dopravou 
realizovat.

Z uvedeného vyplývá, že role a efektivita výuky dopravní výchovy na středních 
odborných školách a středních odborných učilištích s sebou nese především problémy 
spojené s vytipováním a stanovením příslušných témat, forem a metod, adekvátních 
adresátovi. Řada pramenů teoretického charakteru uvádí, že systematická dopravní 
výchova představuje návaznost několika algoritmických etap:

•  etapy teoretického poučení, jak jednotlivým dopravním prvkům, informacím
a konečně i složitějším situacím rozumět,

•  etapy výchovy schopností na dopravní situace adekvátně intelektuálně reago-
vat, 

•  etapy praktického výcviku korektního dopravního chování a dovedností (Stojan, 
2007).
Ve výuce na středních odborných školách je možné dopravní výchovu realizovat 

implementací do jednotlivých všeobecně vzdělávacích předmětů (zejména matematika, 
fyzika a jiné), ale i do odborných předmětů podle jejich zaměření. Charakter mnoha 
středních odborných škol umožňuje zařazení tohoto předmětu jako povinně volitelného 
nebo alespoň nepovinného předmětu. Jsou to zejména technické školy, které mají zamě-
ření na dopravu a opravy vozidel. 

Pro oblast dopravní výchovy obsažené v kurikulu sledovaných typů středních 
škol jde o logickou konstrukci obsahu a cílů dopravní výchovy skloubených s obligator-
ním učivem, disponování kvalifi kovanými a kompetentními pedagogy, kteří si s takto 
vymezeným pojetím vědí rady, kteří ovládají racionální, emotivní i materiální techno-
logie jejich prezentace, a o systém její soustavné evaluace účelu, efektu a inovace. To 
vše je přece řešitelné!

Jádro učiva by měla a mohla tvořit především témata, která navazují na elemen-
tární poznatky získané na základní škole, a na úrovni dospívajícího člověka s relevantně 
rozvinutou psychickou i motorickou kvalitou jsou věnována kultivaci vlastností osob-
nosti, charakteru, mezilidských vztahů, včetně poznání a osvojení výchovných nástrojů. 
Další širokou oblast užitečného dopravně-výchovného rozvoje osobnosti mohou tvořit 
témata o postojích k životnímu prostředí, respektu k normám a platným zákonům, ke 
zdravému životnímu stylu, prevenci nehod a úrazů. Všeobecně užitečná by byla cvičení 
dovedností jednoduchých zákroků první pomoci, atd. Mezi dopravně ještě profi lovější-
mi okruhy námětů pro některé typy škol mohou fi gurovat témata věnovaná např. proble-
matice udržitelnosti dopravy, logistice, rozvoji dopravní techniky a vozidel, navigaci, 
robotice v dopravních prostředcích a elektronickým systémům vůbec. Pominout nelze 
ani nabídku témat o sociologických aspektech pozitiv a negativ dopravy, psychologii 
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dopravy, o stylech bezpečného chování v dopravě, nebo principech soudního inženýr-
ství. 
Možností je mnoho, praktických realizací málo. Proč? 

Na tuto otázku nám mělo pomoci odpovědět výzkumné šetření, které jsme 
provedli ve spolupráci s frekventanty kombinovaného bakalářského studia učitelství 
praktického vyučování na pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v letech 2007 
a 2008, kteří na středních školách dlouhodobě pracují jako učitelé praktického vyučová-
ní a učitelé odborného výcviku (dříve mistři). Základem provedené sondy bylo zpraco-
vání semestrální práce se zadáním – vytvořte projekt možností implementace dopravní 
výchovy do systému vzdělávací nebo mimoškolní práce na vaší škole.

Ukažme v následujícím vyhodnocení, k jakým názorům se respondenti přiklá-
nějí:

Analýze bylo podrobeno celkem 103 semestrálních prací. Z tohoto počtu bylo 
20 % prací vypracováno studenty, kteří mají střední odborné vzdělání technického smě-
ru a 80 % prací studenty, kteří mají střední odborné vzdělání se zaměřením na obchod 
a služby. 

Postoje studentů k zařazení dopravní výchovy do výuky
Největší část respondentů (86,5 %) považuje za nejvhodnější zavést povinně 

volitelný nebo volitelný předmět zaměřený na danou problematiku. Menší část považuje 
na nejvhodnější implementovat tuto problematiku do ostatních předmětů, zejména vše-
obecně vzdělávacích (13,5 %). Jako nejvhodnější předměty pro implementaci dopravní 
výchovy jsou považovány následující všeobecně vzdělávací předměty: občanská výcho-
va, matematika, český jazyk, cizí jazyk, tělesná výchova a informatika. Překvapivě pou-
ze 2 % studentů navrhuje jako vhodný předmět fyziku. 1 % studentů navrhuje jako 
vhodné předměty psychologii, ekonomiku a ekologii. 

Shrnutí: Je patrné, že převážná většina respondentů považuj za nejvhodnější 
zavést samostatný předmět zaměřený na problematiku dopravní výchovy, což je potěši-
telné. Dále je evidentní, že ti respondenti, kteří preferují implementaci dopravní výchovy 
do ostatních předmětů, navrhují jako vhodné předměty humanitního zaměření (jazyky, 
občanskou výchovu, psychologii) a matematiku. Překvapující je, že velmi malé pro-
cento respondentů navrhuje jako vhodný předmět fyziku. Fyziku navrhují respondenti 
technického zaměření, což je logické.

Postoje studentů k vymezení cílů dopravní výchovy na SOŠ
Z odevzdaných prací respondentů výzkumného šetření je patrná snaha odpo-

vědně formulovat cíle dopravní výchovy v rámci odborného vzdělávání na středních 
školách. Je potěšitelné, že při formulacích skutečně vycházejí z nových vzdělávacích 
dokumentů – Rámcových vzdělávacích programů pro odborné vzdělávání. Konkrétní 
cíle dopravní výchovy se u studentů prolínají v následujícím: 

• Pochopit funkci dopravy, jako zákonem vymezeného systému.
•  Formovat mravní vědomí a jednání při chůzi a jako cyklista v silničním pro-

vozu.
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•  Naučit mládež chovat se v dopravním prostředí bezpečně a tím výrazně snížit 
počet dopravních nehod.

•  Uvědomovat si morální a právní odpovědnost chování a jednání každého účast-
níka silničního provozu.

• Zvládnout techniku chůze, jízdy na kole, jízdy na malém motocyklu.
• Prakticky zvládnout údržbu jízdního kola i malého motocyklu.
• Zvládnout taktiku chůze a jízdy v silničním provozu.
• Ovládat znalost technických podmínek dopravy.
•  Osvojit si znalost jednání v případě dopravní nehody, poskytnout a přivolat první 

pomoc při dopravní nehodě.
• Pochopit také význam dopravní policie.
•  Chápat dopravní provoz jako řízený systém s právními předpisy a zákonnými 

ustanoveními, které umí zároveň uplatňovat.
•  Uvědoměle uplatňovat zásady účelného a bezpečného chování a jednání, aktivně 

přispívat k bezpečnosti provozu.
•  Znát nebezpečné důsledky požívání alkoholu, některých léku a návykových 

látek. 
• Znát negativní vlivy dopravy na životní prostředí a znát způsoby jeho ochrany.
• Znát obecné zásady předcházení dopravních nehod.
• Naučit se bezpečně ovládat řízení malého motocyklu.
• Odpovědnost za řízení motorového vozidla.

Shrnutí: Z defi novaných výstupů (cílů) dopravní výchovy u jednotlivých respon-
dentů je patrné, že zahrnují širší spektrum a nezaměřují se pouze na určitou oblast. Cíle 
jsou tedy formulovány relativně komplexně a zahrnují oblast teorie i praxe i širší sou-
vislosti daného oboru.

Postoje studentů k formulaci obsahu dopravní výchovy na SOŠ
Konkrétní náplň předmětu Dopravní výchovy navrhuje 13 % studentů. Tito uvá-

dí konkrétní tematický plán pro výuku tohoto předmětů. Ostatní studenti uvádí příkla-
dy využití obecných cílů a obsahu jiných vyučovacích předmětů pro potřeby dopravní 
výchovy (87 %). Z prací, které navrhují konkrétní osnovu předmětu je zřejmé, že obsah 
výuky dopravní výchovy se zaměřuje na následující hlavní témata:

• Úvod do předmětu (seznámení s cílem a obsahem předmětu, motivace).
• Historie automobilní techniky.
• Konstrukční části vozidla (motor, palivová soustava, převodovka, nápravy, 

 soustava brzd, elektroinstalace, alternativní pohony automobilů).
• Vyhláška o pohybu na pozemních komunikacích.
• První pomoc při dopravních nehodách.
• Psychologie v dopravě.
• Ekologie a doprava.
• Využití ICT v oblasti dopravy (mapy, trasy jízd apod.) – navigace.
• Evidence jízd při provozu vozidla – vyplňování stazek apod.
• Požární ochrana.
• Výcvik na trenažeru v autoškole.
• Testy pro získání řidičského oprávnění.
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• Cvičné jízdy.
• Údržba automobilu.
• Závěr.

Pro začlenění prvků dopravní výchovy do ostatních předmětů uvádí studenti jako 
nejvhodnější předměty matematika, fyzika, český jazyk, cizí jazyk, občanská výchova, 
informační technologie, společenskovědní základ, tělesna výchova, odborné předměty 
(elektronika, opravárenství) a také ekonomika, ekologie a psychologie. 

V českém jazyce jsou uváděna vhodná následující témata:
- Mluvené útvary (popis, vypravování, telefonický rozhovor, ústní žádost). 
- Psané útvary (popis, vypravování, zpráva, dopis, např. popis dopravní nehody, 

vypravování o tom, jak k dopravní nehodě došlo, zpráva o dopravní nehodě v tisku, 
zpráva vytvořená pro potřeby policie či jiného úřadu).

- Kontrolní diktáty a jazykové rozbory (možnost využití textů se zaměřením na 
dopravní problematiku).

- Odborný popis (např. popis automobilu).
- Popis pracovního postupu (např. výměna poškozené pneumatiky u jízdního 

kola).
- Kontrolní slohová práce (možnost zadání tématu slohové práce mimo jiné na 

dopravní problematiku).
- Základní útvary publicistického stylu (zpravodajství, komentář, reportáž, feje-

ton). Do výuky by mohla být zařazena například návštěva autoškoly či exkurze do jiné 
instituce zabývající se dopravou, na jejímž základě by žáci napsali zprávu, reportáž či 
fejeton.

- Komunikační proces (zvládnutí teoretických i praktických dovedností při 
komunikaci verbální, neverbální; zásady mluveného projevu – veřejného, soukromého, 
asertivita, spisovnost a nespisovnost vyjádření).

- Kontrolní slohová práce (reportáž, fejeton, referát).
- Kontrolní diktáty a jazykové rozbory (možnost zařazeni textů s tématikou 

dopravy a dopravní výchovy). 
- Administrativní styl a jeho útvary (úřední dopis, žádost, formulář, hlášení, 

např. formou projektového vyučování na vybrané téma z dopravní výchovy – žádost
o vydání řidičského průkazu, hlášení pojišťovně o nehodě apod.).

V cizím jazyce jsou pro začlenění prvků dopravní výchovy navrhována následující 
témata: 

- Gramatika (jazyková cvičení se zaměřením na problematiku dopravní výchovy).
 - Slovní zásoba (auto a jeho součásti, typy aut, automobilista na cestách, automo-

bilová nehoda, údržba vozu, autoservis, poruchy, benzínová pumpa, městská doprava, 
typy dopravních prostředků, zastávka, jízda tramvají, autobusem, zakoupení jízdenky, 
jízdní kolo a jeho části, silniční síť, letecká doprava – orientace na letišti).

- Reálie (podání základní informace o dopravním systému fungujícím v dané 
zemi, upozornění na případné odlišnosti, např. Velká Británie – jízda vlevo, odlišná 
nejvyšší povolená rychlost u nás a v jiných zemích, čísla pro použití záchranného 
systému). 
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- Konverzační okruhy: Meeting people (pozdravy, navázání kontaktu, zahájení 
a ukončení rozhovoru, představování). Time off (volnočasové aktivity – jízda na kole, 
motocyklu, bruslích). Let´s go away (cestování autem, letadlem, vlakem). Work, rest 
and play (volnočasové aktivity – jízda na kole, kolečkových bruslích). You need a holi-
day (cestování, druhy dopravních prostředků, městská hromadná doprava, řešení nehody 
či poruchy vozidla, řešení dalších problémových situací v souvislosti s jízdou doprav-
ními prostředky). Different cultures (reálie, odlišné zvyky, pokud jde o dopravu u nás 
a v zahraničí). The tourist trade (turismus, cestování, doprava, letiště, vlakové nádraží, 
MHD). Writing (napsání zprávy o nehodě, vyplňování formuláře v cizím jazyce). Tech-
nology (moderní dopravní prostředky, popis vozidla v cizím jazyce, popis poruchy, 
závady). Travelling abroad (cestování, doprava, hraní rolí – řešení různých situací). 

V rámci procvičování komunikačních dovedností je možno doplnit jednotlivé 
aktivity takto: 

Psaní – Napište zprávu o nehodě; Vyplňování formuláře v cizím jazyce.
Čtení – Porozumění textu s dopravní tématikou, Práce s textem; Články a zprávy 

z novin s tématikou dopravy. 
Mluvení – Diskuse na téma; Vyjádřete se k uvedeným tvrzením; Hraní rolí – 

řešení situací – např. máte poruchu na vozidle, co uděláte; měli jste dopravní nehodu 
– vyřešte situaci s druhým řidičem.

Poslech – např. dialog řidiče a policisty při běžné dopravní kontrole na silnici. 

Pro začlenění prvků dopravní výchovy do občanské výchovy jsou uváděna vhod-
ná následující témata:

- Člověk v lidském společenství (asertivita při řízení, ohleduplnost k chodcům
a ostatním účastníkům silničního provozu).

- Ochrana obyvatelstva – Integrovaný záchranný systém (IZS).
- Sociální komunikace (rodina, mezilidské vztahy).
- Občanská společnost.
- Člověk a právo.
- Trestní právo (trestní odpovědnost, tresty, trestní řád).
- Soukromé právo, občanské právo (povinnost občana svědčit, správní odpo-

vědnost).
- Občanskoprávní řízení.
- Ochrana obyvatelstva (první pomoc).
- Civilní ochrana (krizové stavy a havárie, chování při dopravních nehodách, 

morální a zákonná povinnost poskytnout první pomoc při nehodě, kdy a jak přivolat 
záchrannou službu).

- První pomoc.
- Orgány integrovaného záchranného systému, signály a volání. 

Pro zařazení problematiky dopravní výchovy do tělesné výchovy jsou uváděna 
následující témata:

- Cyklistiku se zaměřením na následující tématické okruhy: Pravidla silničního 
provozu (chodec, cyklista, motorista ...). Dopravní značky a jejich význam (chodec, 
cyklista, motorista). Užívání jízdního kola při cestě do školy – povinné vybavení, 
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osvětlení, údržba, ochranné pomůcky. První pomoc (možno i okrajově vzhledem 
k předmětu Základy ekologie). Vliv alkoholu a omamných prostředků na řízení (ner-
vový systém, svalstvo, krevní oběh).

- Pohybové hry a rozvoj smyslů. 
- Sluchové hry.

Využití matematiky pro cíle dopravní výchovy lze podle studentů realizovat 
následujícími okruhy:

- Řešení logických příkladů.
- Příklady s dopravní tématikou. 
- Pokusy s viditelností, brzdnou dráhou.
- Statistika, pravděpodobnost. 
- Vytváření časových rozvrhů.

Rozsáhlé možnosti zařazení dopravní výchovy umožňuje fyzika. Studenti navr-
hují vhodná následující témata:

- Kinematika (druhy pohybu vozidel, jízdních kol, bruslařů na kolečkových brus-
lích, vysvětlení důvodu nutnosti náklonu při jízdě zatáčkou na kole, motocyklu, brus-
lích).

- Dynamika (vliv kopce na jízdu na kole, vliv povrchu na jízdu na kole – jízda po 
silnici, po polnici, po poli).

- Elektrický proud (šetrnost elektromotorů k životnímu prostředí, využití elek-
tromotorů v praxi).

- Světlo a záření (důležitost osvětlení jízdního kola, odrazky, refl exní pruhy na 
oblečení, oslnění protijedoucím automobilem).

- Změny skupenství látek (zamrzání vody, tvorba náledí, podmrzání mostů).
 
Dále studenti naznačují možností zařazení prvků dopravní výchovy do předmětu 

Informační a komunikační technologie. Navrhují následující témata: 
 - Základy práce v síti (seznámení žáků s internetovými vyhledávači, seznámení 

se stránkami dopravní prevence).
- Tabulkové kalkulátory – excel (výpočty dopravních statistik). 
Shrnutí: Je patrné, že respondenti věnovali stanovení vhodného obsahu výuky 

velkou pozornost. 13 % respondentů navrhuje konkrétní náplň samostatného předmětu, 
87 % uvádí konkrétní využití učiva pro potřeby dopravní výchovy v jednotlivých před-
mětech. Nejvíce námětů uvádí pro výuku českého jazyka a cizího jazyka (anglický). 
Dále potom pode množství námětů následuje občanská výchova, matematika, fyzika, 
tělesná výchova a informatika.

Postoje studentů k volbě výukových metod a forem pro výuku 
dopravní výchovy

Níže uvádíme souhrnný přehled respondenty navrhovaných prostředků výuky 
pro potřeby dopravní výchovy:
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– Klasické výukové metody: slovní, názorně-demonstrační, dovednostně prak-
tické.

– Hromadná (frontální) forma práce.
– Skupinová forma práce (skupiny, družstva), kruhová forma práce (cvičení na 

stanovištích), kruhový trénink.
– Samostatná, individuální forma práce partnerská (spolupráce žáků v dvoučlen-

ných jednotkách).
– Učení v životních situacích.
– Činnostní vyučování – řešení praktických úkolů.
– Sociálně komunikativní aspekty učení – diskuse, dialog.
– Přednášky odborníků z řad Policie, ČČK, Záchranná služba, lékaři.
– Aktivní metody ve škole (dramatizace, simulace, skupinová práce a vzdělá-

vací hry).
– Kampaně s angažovaností učitelů.
– Média pro mladé.
– Besedy, diskuze, exkurze.
– Akce přádané školou za pomocí žáků, kteří absolvovali kroužek dopravní 

výchova, na kterých by prezentovali svoje práce.
– Pořádání akcí na dopravním hřišti (soutěže, hry, jízda na kole dopravním hřiš-

těm, dovednostní jízda na kole, odměnění vítězů soutěží).
– Pořádání dopravní olympiády (vědomostní soutěž s tématikou dopravní výcho-

vy pro žáky školy, vyhlášení a odměnění vítěze).
– Projekty s dopravní tématikou.
– Zřízení učebny pro přespolní žáky, kteří přijíždějí do školy delší dobu před 

zahájením vyučování (v této učebně by se promítaly instruktážní fi lmy a klipy týkající 
se dopravy a žáci, kteří absolvovali kroužek dopravní výchovy by zde mohli prezentovat 
své práce a předávat zde získané informace).

Shrnutí: Z analýzy prací respondentů vyplývá, že pro potřeby výuky dopravní 
výchovy doporučují široké instrumentárium výukových metod a organizačních forem. 
V tomto se respondenti výrazně shodují. V souladu s postuláty nových vzdělávacích 
dokumentů zdůrazňují význam aktivity žáků a aktivizujících metod výuky. Dále je patr-
né, že upřednostňují kromě teoretické výuky v učebně zejména praktickou výuku na 
dopravním hřišti i jinde. Kladou také velký důraz na zapojení dalších orgánů do procesu 
výuky (záchranáři, policie, zdravotníci i jiné orgány).

DETERMINANTS OF TRAFFIC EDUCATION IN 
EDUCATIONAL TECHNOLOGY AT PROFESSIONAL 
SCHOOLS THIRD DEGRESE

Abstract: The level of traffi c education in secondary schools as part of a stra-
tegic approach to the prevention of accidents, injuries and the killing of road users and 
any subsequent health, social, economic and other damage and hardship does not reach 
so far are far from desirable levels. For the area of traffi c education in the curriculum 
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of secondary schools this is the question of logical design of the content and objectives 
of traffi c education combined with obligatory subject matter, dispose of qualifi ed and 
competent teachers, they know how rational, emotional and with material technologies 
present this problem and they know systems of evaluation of the purpose, effect and in-
novation of transport education.

Keywords: traffi c education at secondary technical schools and schools, the con-
tent, objectives, technological resources
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Škola a zdraví 21, 2009, Aktuální otázky výchovy ke zdraví

ÚROVEŇ ZNALOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V  
POSKYTOVÁNÍ PRVNÍ POMOCI U ŽÁKŮ 

8. TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Marie HAVELKOVÁ, Petr KACHLÍK, Milana HURNÍKOVÁ

Abstrakt. Výzkumné šetření bylo zaměřeno na zjištění úrovně znalostí a doved-
ností v poskytování první pomoci u žáků 8. tříd vybraných základních škol a dále na 
projekt, který se zabývá výukou první pomoci pro žáky 8. tříd. Ve znalostech žáků, kte-
ří výukou navrženou projektem neprošli, byly zjištěny závažné nedostatky. Ukázalo se 
však, že ani ti žáci, kteří výukou prošli, zdaleka neprokázali bezchybné znalosti. Zkuše-
nosti získané výzkumem budou zúročeny pro vytvoření předmětu První pomoc do výuky 
budoucích učitelů na Pedagogické fakultě MU. 

Klíčová slova: první pomoc, teoretické znalosti, projekt „První pomoc do škol“, 
žák 8. třídy ZŠ, Pedagogická fakulta, obor Výchova ke zdraví, výuka budoucích učitelů.

Úvod do problému
Při práci na záchranné službě se zdravotníci setkávají s různými případy ohrožení 

života i zdraví člověka. Považují za samozřejmost, že v takové situaci by každý měl 
udělat maximum pro záchranu postiženého. Je přímo šokující, když velice často pozná-
vají, že ochota okolí poskytnout druhému pomoc je téměř minimální. 

Jednou z nejrizikovějších věkových skupin, u které velmi často dochází k úra-
zům, je kategorie dětí školního věku. Správně a včas poskytnuté první ošetření, byť 
neodborné, může být pro dítě a jeho budoucnost naprosto zásadní. 

Praxe ukazuje, že prvním článkem zdravotnického záchranného řetězce zpra-
vidla není lékař či proškolený odborník, ale jednotlivec, který díky svým znalostem, 
schopnostem a ochotě pomoci může mít rozhodující vliv na další osud postižené-
ho.

Znalost první pomoci má být součástí vzdělání každého člověka.
Každému občanovi totiž povinnost poskytnout první pomoc ukládá zákon. §207 

trestního zákona č.140/1961 Sb. (v platném znění), který říká: 
1) „Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti, nebo jeví známky vážné poruchy zdraví, 

neposkytne potřebnou pomoc, ač tak učinit může bez nebezpečí pro sebe nebo 
jiného, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok“
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2) „Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti, nebo jeví známky vážné poruchy zdra-
ví, neposkytne potřebnou pomoc, ač podle povahy svého zaměstnání je povinen 
takovou pomoc poskytnout, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo 
zákazem činnosti.“

Projekt „První pomoc do škol“.
V roce 2004 připravil Krajský úřad Vysočina - odbor sociálních věcí a zdravot-

nictví – ve spolupráci s odborem školství, mládeže a sportu pilotní projekt „První pomoc 
do škol“. Hlavním cílem projektu je směřovat výuku především k praktickým nácvikům 
a vyučovat minimum teorie. Cílovou skupinou jsou žáci osmých tříd základních škol 
a odpovídající ročníky víceletých gymnázií. Projekt kraje Vysočina je v  rámci ČR jedi-
ný, který systematicky a ve větším rozsahu vyučuje mladé lidi laické první pomoci. Za 
uplynulé 4 ročníky prošlo projektem více než 22.000 mladých lidí. 

V případě výuky 14tiletých, tedy žáků 8. tříd základních škol a odpovídajících 
ročníků víceletých gymnázií, je výuka v rozsahu 10 hodin důsledně směřována k získá-
ní praktických dovedností. Úvodní hodina je věnována významu výuky první pomoci, 
nejčastějším úrazům, vyšetření poraněného, hlášení úrazu, krizovým linkám, komuni-
kaci s pracovníkem operačního střediska a vybavení autolékárničky. Následná výuka je 
rozdělena dle druhů poskytnuté první pomoci – kardiopulmonální resuscitace, krvácení, 
zlomeniny a poranění hlavy a páteře, termické úrazy. V neposlední řadě je věnován čas 
modelovým situacím a ukázce zásahového vozidla ZZS. Kurz první pomoci je zakončen 
testem, který má zjistit nakolik byla výuka efektivní. 

Tento test však zjistí úroveň znalostí bezprostředně po absolvování výuky a s tím-
to faktem souvisí náš vlastní výzkum.

Cíle výzkumu
My jsme se v našem výzkumu pokusili zjistit úroveň znalostí u žáků 8. tříd 

základních škol, kteří výukou v rámci projektu ještě neprošli, a úroveň znalostí u žáků, 
kteří mají výuku první pomoci v rámci projektu již nějaký časový úsek za sebou. Takto 
získané informace byly porovnány. Tato komparace nám dala odpověď na otázku, zda 
měla výuka první pomoci provedená v rámci projektu očekávaný efekt.

Metodika šetření
Informace o znalostech v poskytování první pomoci u žáků 8. tříd základních škol 

byly získány na základních školách v kraji Vysočina. Školy byly voleny náhodným výbě-
rem. Výzkum byl prováděn v období od ledna roku 2008 do března 2008. Anonymní 
dotazník obsahoval 16 otázek týkajících se teoretických znalostí a tři obecné otázky, které 
se týkaly údajů o respondentech. Otázky byly voleny tak, aby odpovídaly obsahu výuky 
první pomoci v rámci projektu „První pomoc do škol“. Osloveno bylo 160 respondentů 
(76 hochů, 94 dívek). 80 respondentů prošlo výukou první pomoci v rámci projektu “První 
pomoc do škol“ a zbylých 80 respondentů touto výukou v rámci projektu neprošlo. 

Data byla získávána v období leden-březen 2008. Statistické vyhodnocení bylo 
provedeno pomocí X2 testu a jeho modifi kací dle Fishera a Yatese.
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Byly porovnávány tyto okruhy znalostí a dovedností z oblasti první pomoci:
1/ posouzení naléhavé situace, aktivace záchranného řetězce
2/ zahájení a provádění kardiopulmonální resuscitace (dále jen KPR)
3/ krvácení a jeho ošetření
4/ zajištění stabilizace stavu postiženého

Ad 1/ - posouzení naléhavé situace, aktivace záchranného řetězce. 
Znalost čísel tísňového volání (%):

Mezi skupinami nejsou patrné signifi kantní rozdíly (X2=0,22, p=0,639). Obě 
skupiny by byly více jak v 90 % schopny přivolat odbornou pomoc. 

Informace o naléhavé situaci poskytnuté dispečinku (%):
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Mezi skupinami jsou patrné velmi signifi kantní rozdíly (X2=17,32; p<0,001). 
Více než 80 % absolventů kursu PP by dokázalo předat všechny podstatné informace 
dispečinku RZP.

Zhodnocení naléhavosti situace (%):

Mezi skupinami jsou patrné velmi signifi kantní rozdíly (X2=39,41; p<0,001). 
65 % absolventů kursu PP by správně dokázalo zhodnotit situaci a vhodně zvolit postup 
ošetření postiženého.

Postup při řešení naléhavé situace (%):

Mezi skupinami jsou patrné velmi signifi kantní rozdíly (X2=22,86; p<0,001). 
Čtvrtina absolventů kursu PP by dokázala zvolit správný postup při řešení naléhavé 
situace, ve skupině bez kursu PP nikdo.
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Postup při úrazu elektrickým proudem (%):

Mezi skupinami nejsou patrné signifi kantní rozdíly (X2=2,53; p=0,112). Přesto 
by byla skupina absolventů kursu PP ve zvládání úrazu elektrickým proudem mírně 
úspěšnější.

Provedení trojitého manévru (%):

Mezi skupinami jsou patrné velmi signifi kantní rozdíly (X2=22,56; p<0,001). 
Znalost a provedení trojitého manévru vzrostly u absolventů kursu PP o plnou třetinu 
(ze 30 na 66 %).
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Odstranění cizího tělesa z dýchacích cest (%):

Mezi skupinami jsou patrné signifi kantní rozdíly (x2=10,23; p<0,01). Správný 
postup by zvolilo 70 % absolventů kursu PP, ale jen 45 % žáků, kteří kursem dosud 
neprošli.

Ad 2/ - zahájení a provádění kardiopulmonální resuscitace (dále jen KPR)

Poměr vdechů a stlačení při KPR (%):

Mezi skupinami jsou patrné velmi signifi kantní rozdíly (x2=56,32; p<0,001). 
Správný poměr vdechů a stlačení zná téměř 60 % absolventů kursu PP, ale pouhá 4 % 
žáků bez kursu.
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Objem vzduchu vdechnutý do plic postiženého při zástavě dechu (%)

Mezi skupinami jsou patrné velmi signifi kantní rozdíly (x2=40,27; p<0,001). 
Optimální objem vzduchu by při PRR použilo více než 90% absolventů kursu PP, ale 
jen 46 % žáků, kteří kursem neprošli.

Postup při zahájení KPR (%):

Mezi skupinami jsou patrné velmi signifi kantní rozdíly (x2=32,46; p<0,001). 
60 % absolventů kursu PP by zvolilo správný postup KPR, ze skupiny bez kursu PP 
pouze 16 %.
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Diagnostika zástavy dechu a srdeční činnosti (%):

Mezi skupinami jsou patrné velmi signifi kantní rozdíly (x2=80,20; p<0,001). 
Více než 90 % absolventů kursu PP by správně diagnostikovalo zástavu dechu a oběhu, 
ze skupiny bez kursu by to dokázalo jen 22 %.

Ad 3/ - krvácení a jeho ošetření 

Opatření při tepenném krvácení (%):

Mezi skupinami nejsou patrné signifi kantní rozdíly (x2=2,85; p=0,0945). Přesto 
při řešení tepenného krvácení vzrostla úspěšnost u absolventů kursu PP na 82,5 % oproti 
skupině bez kursu (s 71 %).
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Přiložení škrtidla (%):

Mezi skupinami jsou patrné velmi signifi kantní rozdíly (x2=16,55; p<0,001). 
Téměř pětina žáků bez kursu PP by neuměla správně přiložit škrtidlo, z absolventů kur-
su by chybu neudělal nikdo.

Ad 4/ - zajištění stabilizace stavu postiženého

Poloha postiženého s podezřením na poranění páteře (%):

Mezi skupinami jsou patrné velmi signifi kantní rozdíly (x2=65,12; p<0,001). 
80 % absolventů kursu PP by u tohoto poranění zvolilo vhodnou polohu postiženého, 
zatímco u žáků bez kursu pouhých 16 %.
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Provedení nejjednodušších opatření ke stabilizaci zlomenin (%):

Mezi skupinami jsou patrné signifi kantní rozdíly (x2=6,64; p<0,01). Pětina žáků 
bez kursu PP by dokázala zlomeniny vhodně ošetřit, u absolventů kursu PP by to úspěš-
ně zvládly dvě pětiny dotázaných.

Realizace protišokových opatření (%):

Mezi skupinami jsou patrné signifi kantní rozdíly (x2=5,94; p<0,05). Více než 30 
% absolventů kursu PP by dokázalo správně realizovat protišoková opatření, ve skupině 
žáků bez kursu PP jen 15 %.
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Shrnutí výsledků studie

 U respondentů, kteří výukou v rámci projektu neprošli, jsou znalosti v poskyto-
vání PP naprosto nedostatečné.
 Skupina respondentů, která výukou první pomoci v rámci projektu "První pomoc 

do škol" prošla, prokázala významně lepší znalosti, avšak ne vždy s plnou úspěš-
ností.
 Nejvíce chyb se objevilo v rámci postupu řešení naléhavé situace a při uvádění 

protišokových opatření, kdy přibližně čtvrtina z nich uvedla správné odpovědi
 V dalších oblastech byla průměrná úspěšnost 80 %.
 Skupina respondentů oslovená projektem "První pomoc do škol" prokázala 

výrazně lepší znalosti téměř ve všech důležitých oblastech týkajících se poskyto-
vání PP.
 Projekt "První pomoc do škol" je tedy pro výuku PP nesporným přínosem.
 Přesto i v této skupině žáků existují větší neznalosti v mnoha otázkách poskyto-

vání PP.
 Je nutné si uvědomit, že většinu znalostí v oblasti PP získáváme na ZŠ, proto je 

důležité, aby výuka z oblasti PP byla na našich ZŠ dostatečně zajištěna.
 Mělo by být samozřejmé, že, učitelé, kteří výuku PP zajišťují, mají sami dobré 

a spolehlivé znalosti z této oblasti.
 Výzkumy, které zjišťovaly znalosti učitelů o poskytování PP, a které byly pro-

váděné některými PdF, však ukázaly, že mnozí učitelé by nebyli schopni zajistit 
postiženému dostatečnou PP, nemohou tedy dobré znalosti z této oblasti předávat 
svým žákům.

Doporučení pro praxi
 Základním krokem by tedy měla být informovanost učitelů. Již z našich přede-

šlých výzkumů týkajících se znalostí učitelů je jasně patrné, že o první pomoci 
toho mnoho neví.
 Je proto nutné zavést výuku PP pro učitele ZŠ, kteří v rámci svých předmětů 

předávají žákům znalosti v oblasti zajištění záchrany života.
 Optimální by bylo zařadit výuku PP do předmětu Výchova ke zdraví.
 je nezbytné seznamovat s touto problematikou jak současné učitele, tak i učitele 

budoucí, tj. studenty PdF, aby měli přehled o existujících moderních výukových 
prostředcích jak pro teoretickou část, tak i pro nácvik první pomoci.
 Současná nabídka těchto pomůcek, ať už jsou to výukové fi lmy, nebo přímo 

modely pro praktický nácvik resuscitace, stavění krvácení atd., je uspokojivá.
 Projekt "První pomoc do škol" by neměl být jediným prostředkem pro výuku PP, 

jde o jednorázovou výukovou akci.
 Znalosti a dovednosti by měli mít žáci možnost kontinuálně procvičovat a posi-

lovat v hodinách k tomu určených (ideální jsou hodiny předmětu Výchova ke 
zdraví).
 Za nutné považujeme nácvik při modelových situacích, který upevňuje znalostí 

získané v průběhu výuky.
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Úkoly pro PdF MU vyplývající ze zjištěné situace
 Katedra rodinné výchovy a výchovy ke zdraví PdF MU připraví pro budoucí 

učitele, a to jak pro studující 2. stupně ZŠ, tak i pro vyučující 1. stupně výuku 
výběrového předmětu První pomoc.
 Na webových stránkách katedry budou od akademického roku 2008/09 zveřej-
ňovány citace publikací, které jsou vhodné pro výuku první pomoci, výukové 
texty, informace o výukových fi lmech z této problematiky nebo o nových mode-
lech určených pro praktický nácvik resuscitace, stavění krvácení atd.

THE LEVEL OF KNOWLEDGE AND SKILLS OF FIRST 
AID PROVISION AMONG PUPILS IN THE 8TH GRADE 
OF PRIMARY SCHOOLS

Abstract. The research survey was focused on fi nding of level of knowledge and 
skills of fi rst aid provision among pupils in the 8th grade of selected primary schools 
and it was also focused on the project that occupies itself with fi rst aid teaching for 8th 
grade pupils. A serious lack of information was found out among pupils who did not 
fi nished the fi rst aid lessons. However, the pupils who fi nished the fi rst aid lessons were 
far from showing the perfect knowledge. Experience gained through the research will 
be applied to creation of First Aid school subject for future teachers in Faculty of Edu-
cation, Masaryk University. 

Keywords: fi rst aid, theoretical knowledge, „First Aid to schools“ project, 8th 
grade pupil in primary school, Faculty of Education, Health Education fi eld of study, 
future teachers schooling.
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Škola a zdraví 21, 2009, Aktuální otázky výchovy ke zdraví

POSILOVÁNÍ KOMPETENCÍ U DĚTÍ 
V RIZIKU VÝVOJE PORUCHY CHOVÁNÍ 

V PODMÍNKÁCH DĚTSKÉHO DOMOVA 
A INTERNÁTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

PRAKTICKÉ

Věra VOJTOVÁ, Marie PAVLOVSKÁ

Abstrakt: Dramatická výchova v procesu prevence a intervence rizik poruch cho-
vání v podmínkách základní školy praktické a dětského domova. Prezentace výzkumu.

Klíčová slova: Prevence, intervence, riziko poruchy chování, riziko vývoje, 
ústavní výchova, ochranná výchova, sociální kompetence, sociální stabilita, sociální 
vztahy, speciálně pedagogická diagnostika, strukturované hodnocení, zásady interven-
ce, intervenční triangl, dramatická výchova, refl exe.

Koncept zdravé školy refl ektuje kvalitu zdraví ve škole z pohledu žáků a subjek-
tů vzdělávacího procesu. Postoje žáků a jejich prožívání školního prostředí a příležitosti 
ke vzdělávání je alfou a omegou efektivity vzdělávání  z individuálního pohledu ve vztahu 
k naplnění potenciality všech žáků (srov. Wearmouth, Glynn, Berryman, 2005, Helus, 2004). 
Vzdělávání je vnímáno jako proces integrující individuální očekávání žáků ve vazbě na 
jejich budoucí příležitosti (perspektivy); individuální prožívání provázející učení ve vazbě 
na motivaci; uspokojivou sociální integraci ve vazbě na formování identity; příležitost pro 
úspěch ve vazbě na dosažení statusu ve skupině (srov. Řehulka, 2007, Vojtová, 2008). Poznání 
rizik těchto procesů a snižování jejich dopadu na vzdělávání žáků je první podmínkou pro 
vytvoření vstřícného prostředí pro všechny děti (srov. UNESCO, 2005). V našem příspěvku 
chceme představit koncept výzkumu, který je zaměřen na vytvoření a ověření intervenč-
ních programů u skupiny dětí ohrožených v jejich vývoji. Na výzkumu spolupracujeme na 
pedagogické fakultě v týmu Pavlovská M., Širůček, J., Vojtová, V. Výzkum probíhá v rámci 
výzkumného záměru Pedagogické fakulty Masarykovy Univerzity, id. č. MSM0021622443 
„Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdě-
lávání“, který vede prof. PhDr. Marie Vítkové, CSc.

Intervenční program spoluvytváří a ověřují vybraní studenti speciální pedago-
giky bakalářského studijního programu. Cílem longitudinálního výzkumu je vytvořit 
metodiku koordinované prevence a včasné intervence s využitím dramatické výcho-
vy jako metody práce tak, aby bylo možné dosáhnout žádoucí akademické výsledky 
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a sociální kompetence u ohrožených dětí. Právě tuto skupinu dětí, kterým hrozí rozvoj 
antisociálního chování, považujeme za nejvíce ohroženou patologickými jevy sociální-
ho okolí. 

Východiska výzkumu
Longitudinální studie hodnotící výsledky intervencí dokazují jejich efektivitu 

a potvrzují, že čím dříve a komplexněji intervenci zavedeme, tím lepší výsledky dosáh-
neme (Rutherford Jr., Quinn, Mathur, 2004, Běhounková, 2007). Skutečná prevence 
rizik poruch chování neřeší problémy až v momentě, kdy se stanou viditelnými a obtíž-
ně řešitelnými (např. ukončení studia, porušení zákona, užívání drog a alkoholu, atd.), 
ale preventivní programy, které chtějí být úspěšné, se na problémy soustředí předtím, 
než chování dítěte přesáhne hranici tolerance školy nebo komunity a dojde k trestní-
mu postihu (Vojtová, 2008). Výzkumy (Lane, Gresham, 2002, Walker, Severson, 2002) 
prokazují, že předcházení akademického selhávání u dětí v riziku je nejúčinnější a nej-
efektivnější intervence vývoje problémů a poruch chování. V českém školním prostře-
dí je však tato skutečnost podceňována. Dokládá to výzkum z roku 2007, který si na 
základě zadání Vlády ČR nechalo vypracovat Ministerstvo vnitra ČR jako podklad pro 
Hodnocení systému péče o ohrožené děti (2007): Ve skupině 221 dětí, které byly soudem 
odejmuty z běžného edukačního prostředí a umístěné do diagnostických ústavů z důvo-
du rizika poruchy chování, neprošla celá třetina před tímto zásahem žádnou intervencí. 
Vyšetření pedagogicko-psychologické poradny absolvovalo před segregací jen 35 % 
z celkového počtu těchto dětí (MVČR, 2007). Z toho můžeme vyvodit, že odpověd-
né instituce (škola, orgán sociálně právní ochrany dětí) o intervenci ani neuvažovaly 
a přímo přistoupily k segregaci dítěte do institucionální péče (srov. Vojtová, 2008). Tak 
významný zásah do životní situace dítěte ovlivňuje jeho sociální vazby, prožívání a dal-
ší budoucnost v dospělosti (srov. Störmer, Vojtová, 2006). 

Odpovědnost školy za zdravé prostředí pro všechny děti, za vytváření a podporu 
společných hodnot, rozvoje kreativity a emocionálního vývoje všech dětí zdůrazňuje 
UNESCO (2005) ve svém konceptu Škola pro všechny (School for All). Rozvoj všech 
těchto oblastí staví na stejnou rovinu významnosti jako oblast kognitivní. V podobném 
duchu zdůrazňuje Rámcový vzdělávací program ZV jako základní kurikulární doku-
ment v českém školském prostředí význam podpory žáků se sociálním znevýhodněním 
a s poruchami chování pro jejich zapojení do vzdělávacích aktivit při zachování jejich 
odlišnosti. Apeluje na školy vytvářet těmto žákům příležitost k dosažení vzdělání odpo-
vídající jejich potencialitě (srov. RVPZV, 2005, Helus, 2004), i přes bariéry způsobené 
jejich znevýhodněním nebo odlišností (srov. Vojtová, 2008a).

 Dramatická výchova je jednou z forem, jak tyto příležitosti zprostředkovat 
a jak posilovat zdravé školní prostředí pro všechny žáky. Dramatická výchova umožňu-
je dítěti ve hře a nanečisto pomocí prožitku zvládat analogické životní situace, podpo-
rovat rozvoj dítěte ve všech sociálně významných oblastech. Zde je důležité zdůraznit 
ve hře a nanečisto. Děti chrání fi kce, je to pro ně „jako“, zkouší si nanečisto to, co se 
jim v životě může přihodit s tím rozdílem, že tady nemusejí mít strach z následků své-
ho chování či rozhodnutí, nehrozí zde nebezpečí trestu (Pavlovská, 2004; Machková, 
2006). Dramatická výchova je jednou z cest, na které mohou děti porozumět sobě a dru-
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hým, na níž jsou uváděny do pozic, které je konfrontují s etickými principy a osobními 
hodnotami. Učí se akceptovat řád, respektovat různorodé myšlenky, respektovat ostatní, 
podporovat spravedlnost, rozvíjet smysl pro správné a chybné. Nutí je učit se dívat 
a poslouchat, vidět, slyšet a cítit. Jde o cestu velmi důležitou, na níž si jedinec uvědomu-
je, co to znamená být člověkem. Dramatická výchova využívá především sociální hru, 
která je pro děti přirozenou činností.

Cílová skupina výzkumu
Cílovou skupinou výzkumu jsou děti v riziku jejich vývoje, které mají již na-

rušený vývoj v oblasti sociální, a mnohdy i osobnostní. Jsou soudem umístěné do blíže 
nejmenovaného dětského domova1, popř. orgánem péče o dítě (rodič) do internátu 
základní školy praktické. Jde tedy o děti a) v institucionální péči, b) děti ze sociálních 
důvodů pobývající během školního týdne v internátu školy (často na návrh sociálních 
pracovníků orgánu sociálně právní ochrany dětí jako poslední stupeň řešení životní situ-
ace dítěte před podáním návrhu na ústavní výchovu). Jde vlastně o děti bez postižení, 
s dysfunkčním sociálním prostředím. WHO zdůrazňuje, že právě u lidí bez postižení, 
s nižší práceschopností bývá problém s chováním přímým důsledkem sociálního pro-
středí. Důvod těchto problémů vidí v nedostatečné podpoře, diskriminaci nebo stigma-
tizování (ICF, 2001).

První skupinu výzkumu tvoří děti z dětského domova – v institucionální péči. 
Do institucionální péče (zák. 109 Sb., 2002) se děti a mladiství dostávají ze sociálních 
i z výchovných důvodů (srov. zák. 359 Sb, 1999, zák. 218 Sb., 2003). Příčina naruše-
ného fungování (ICF, 2001) tkví u každé z těchto dvou podskupin umísťovaných dětí 
v jiné rovině. U dětí umístěných do školských zařízení pro ústavní a ochrannou výcho-
vu ze sociálních důvodů jde o rovinu vnější – rovinu sociálního okolí. U dětí, které 
jsou do ústavní a ochranné výchovy umístěny z důvodů výchovných, převažují příči-
ny z vnitřního prostředí – z osobnosti dítěte. K narušení rovnováhy fungování těchto 
dětí v přirozeném sociálním prostředí přispívají však ve většině případů důvody z obou 
těchto úrovní, i když v jedné z nich mohou být problémy intenzivnější, popř. mohou 
mít masivnější výskyt. Druhou skupinu výzkumu tvoří děti, které jsou přes týden na 
internátu základní školy praktické. Pro umístění dětí v internátu základní školy prak-
tické bývají důvody podobné, i když jejich závažnost nezakládá důvody pro odejmutí 
z rodiny. Jde především o děti ze sociálně nevhodného prostředí. Výzkum se tedy bude 
týkat dvou skupin, z nichž každá má svá specifi ka. Tyto děti ztrácí přemístěním z rodiny 
do institucionální péče jistoty, které jsou. pro většinu ostatních dětí samozřejmé. Jejich 
kontakt s blízkou rodinou není kontinuální, jejich životní zkušenosti a současná životní 
situace narušily a narušují jejich sociální stabilitu a vytváří nepříznivou predestinaci 
kvality sociálních vztahů (srov. Širůček, Širůčková, 2006, Vojtová, 2008). Tato rizika se 
mohou stát přímou příčinou jejich problémů v chování. Do dětského domova i do inter-
nátu přichází často se zkušeností s vlastním rizikovým chováním (záškoláctví, útěky...), 
se zážitkem stigmatizace. Málo stimulující prostředí rodiny, ze které přichází, limitu-
je vývoj dítěte, snižuje jeho výkonovou kapacitu, je rizikem pro problémové chování. 

1 Z důvodu ochrany dat dětí cílové skupiny nemůžeme jméno instituce uvést. Přesná identifi kační data archi-
vujeme.
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Sociální prostředí těchto dětí je nestabilní a poskytuje jim negativní sociální zkušenost 
a špatný vzor pro modelování vlastního chování (srov. Kauffman, 2001, Vojtová, 2004, 
Wearmouth, Glynn, Berryman, 2005). Nejčastější důvody rozhodnutí soudu o umístění 
dětí do dětského domova patří situace:

1. kdy rodiče neplní povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti: nevykonáva-
jí nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské zodpovědnosti;

2. kdy děti byly svěřeny do výchovy jiné fyzické osoby než rodiči a tato osoba 
neplní povinnosti plynoucí ze svěření dítěte do její výchovy;

3. kdy na dětech byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, jejich lidskou 
důstojnost, mravní vývoj nebo jmění, nebo je podezření ze spáchání takového 
činu;

4. kdy děti jsou na základě žádostí rodičů nebo jiných osob odpovědných za výcho-
vu dítěte opakovaně umísťovány do zařízení zajišťujících nepřetržitou péči o děti 
nebo jejich umístění v takových zařízeních trvá déle než 6 měsíců;

5. kdy jsou děti ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými 
za výchovu dítěte, popřípadě násilím mezi dalšími fyzickými osobami;

6. kdy jsou děti žadateli o azyl odloučenými od svých rodičů, popřípadě jiných osob 
odpovědných za jejich výchovu (zák. 359 Sb, 1999);

Tyto skutečnosti musí trvat takovou dobu nebo být tak intenzivní, že nepříznivě 
ovlivňují vývoj dítěte nebo mohou být přímo příčinou jeho nepříznivého vývoje. Pro 
umístění dětí do internátní péče platí důvody č.1 a 2, přitom však rodina není ještě 
natolik zanedbaná, nefunkční, že by s ní nešlo spolupracovat. Nejčastěji souvisí důvody 
umístění dětí do internátu s opakovaným záškoláctvím dětí a s neschopností nebo nevů-
lí rodičů školní docházku dítěte zajistit. Dispoziční copingové strategie (Vodáčková, 
2002) umožňují dětem se s životní situací, kdy jsou odejmuty z rodiny a přemístěny 
do institucionální péče, v menší nebo větší míře vyrovnávat. Ztráta kontaktu s klíčo-
vou osobou a vyjmutí z rodiny narušuje však jejich „soubor kognitivních reprezentací“ 
(Širůček, Širůčková, 2006) a otevírá prostor pro rizika ve vývoji jejich chování (Heath, 
Sheen, 2005). Mluvíme o konceptu „Dětí v riziku“ = „At-risk Youth“ (srov. Barr, 
Parrett, 2001, Jahnukainen, 2001), o dětech v riziku rozvoje poruchy chování. 

Rizika jsou potenciálními bariérami pro zdárné socializační procesy a vzdělá-
vání dítěte. Prevenci jsme v našem programu proto zaměřili na předcházení vytváření 
těchto bariér. Intervencí se snažíme zastavit nežádoucí trendy ve způsobech chování dětí 
a nastolit nové modely jejich reakcí a chování (srov. Vojtová, 2008). 

Dramatická výchova jako komunikační most 
Program prevence a intervence bude tvořit metodická řada čerpající z drama-

tické výchovy. Dramatická výchova (DV) je mladým oborem, vstoupila do našich 
škol poprvé v polovině 90. let 20. století se vzdělávacím programem Obecná škola. 
Od této doby se stala nedílnou součástí školního kurikula. U mnohých učitelů si zís-
kala oblibu, protože učí přirozeným a nenásilným způsobem, učí pomocí vlastního 
prožitku, pomocí vlastní zkušenosti. Speciální pedagogové používají pojem drami-
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ka, který, podle nich, lépe vystihuje zaměření na děti se speciálními vzdělávacími 
potřebami, proto budeme nadále používat tento termín. Metodická řada pro prevenci 
a intervenci u dětí VZP pomocí metod a technik dramiky bude zaměřena na odstraňo-
vání nežádoucích projevů chování a na vytváření postojů žádoucího chování. Nejprve 
pomocí metod dramiky chceme zjistit aktuální stav osobnostních, sociálních a etic-
kých kompetencí, poté pomocí intervenčních technik rozvíjet individuální schopnosti 
dětí, které odpovídají základním kompetencím, jež jsou formulovány v RVP ZV. Jde 
o následující kompetence: kompetence komunikativní, kompetence sociální a perso-
nální, kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence občanské, 
kompetence pracovní. Dramika rozvíjí všechny výše kompetence, k nim pak přistupu-
jí ještě další kompetence, které jsou spojeny s divadlem jako specifi ckým poznáváním 
světa (porozumět zásadám mezilidské komunikace, vstupem do role a hraním rolí 
prozkoumávat a zaujímat postoje k životním událostem, aktivně pracovat ve skupině 
při společné tvorbě, vnímat dramatické umění jako svébytný druh umění, umět rozlišit 
jednotlivé žánry).

Dramika a její přínos ve vztahu k rozvoji klíčových kompetencí
Kompetence komunikativní – dítě se v roli i mimo ni učí formulovat své názory, 

obhajovat je, argumentovat, komunikovat s diváky, učí se respektovat názory druhých, 
naslouchat jim, oceňovat jejich přínos.

Kompetence sociální a personální – dítě vstupuje do různých rolí, tzn. postav 
jiných lidí, jedná za ně, vyjadřuje jejich myšlenky a názory, přestože někdy může jít 
o takové postavy, které jsou naprosto jiné, než je samo. Chrání ho fi kce, nemusí mít 
strach z budoucnosti, ze sankcí v realitě.

Kompetence k učení – dítě se učí vyhledávat informace, třídit je, zkoumat růz-
né situace z různých úhlů pohledu, učí se rozhodovat. Dochází k rozvoji specifi ckých 
dovedností (psychosomatických, herních), učí se refl ektovat a hodnotit.

Kompetence k řešení problémů – dítě se učí analyzovat problémové situace 
a na ně navazující důsledky lidského chování a řešení konfl iktů, učí si uvědomovat 
vztah fi ktivních situací k reálným životním situacím, učí se rozpoznat a pochopit pro-
blém, přemýšlet o nesrovnalostech a jejich příčinách. Děti si uvědomují, že na stejný 
konfl ikt mohou být různé názory, což vede k uvědomění si, jak důležitá je zodpovědnost 
za své rozhodnutí, že je potřeba svá rozhodnutí refl ektovat a hodnotit. 

Kompetence občanské – děti se učí při práci s různými tématy, které se týkají fungo-
vání společnosti, zaujímat své občanské postoje, učí se dovednostem, dodržování pravidel, 
rozvíjí se u nich kreativita, vztah ke kulturnímu dědictví jako celku, etickým hodnotám. 
Různými vystoupeními, divadelními projekty se učí zapojovat do života školy či obce.

Kompetence pracovní – dítě se podílí na výrobě divadelních kulis, plakátů, diva-
delní projekci apod. (RVP ZV, 2005). Dramiku můžeme využít při práci s dětmi jako 
obor, jako metodu práce, jako pedagogický princip. V kontextu prevence a intervence je 
přínos dramiky především v těchto atributech:

1. pomáhá vytvářet zkušenost, 
2. dává příležitost k nezávislému myšlení (práce skupiny, v níž je každý jednotlivec 

důležitý, má možnost vyjádřit svoje nápady, přispět k celku),
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3. zaručuje svobodu skupině (pod citlivým vedením učitele se skupina učí přijímat, 
oceňovat a podněcovat jeden druhého),

4.  dává příležitost ke spolupráci (práce na společném díle, zařazení tzv. outside-
rů),

5. dává příležitost budovat sociální vědomí (vstup do role, stane se někým, porozu-
mět mu, rozhodovat v roli i sám za sebe),

6. dochází k uvolnění emocí (při řešení konfl iktních situací, různých problémů 
vyjádřit city, uvolnit se, popřípadě se zbavit napětí),

7. dochází k rozvoji komunikace, větné zásoby, pracuje se s hlasem. 

Strategie intervenčních postupů
Při plánování metodické řady se zaměříme na sebepojetí, na spolupráci, na 

komunikaci, na řešení problémů, na etiku a emocionalitu (Matějček, 1994). Aktivity 
a témata budou cíleně nastaveny na zvyšování odolnosti dětí proti negativním sociál-
ním vlivům, na odstraňování nežádoucích modelů chování dětí, na posilování modelů 
žádoucího chování. Vycházíme přitom z biografi e dítěte, jeho kompetencí a potencialit. 
Speciálně pedagogická diagnostika chování a kompetencí jednotlivých dětí nastarto-
vala praktickou realizaci výzkumu. Pouze na základě dobré znalosti jednotlivých dětí 
je možné reagovat na jejich edukační potřeby, využívat jejich dovednosti a směřovat 
k naplnění potenciality (srov. Helus, 2004). 

Poznávání chování proběhlo ve dvou základních krocích. Prvním krokem bylo 
zhodnocení problému každého dítěte a vytvoření záznamu strukturovaného hodnoce-
ní problému. Vycházeli jsme přitom a) z analýzy dokumentace dětí, b) z pozorování 
v přirozené sociální skupině. K těmto záznamům jsme využili námi vytvořené nástro-
je: ad a) rámec pro strukturované hodnocení, ad b) referenční seznam poruch chování. 
Druhým krokem byla diagnostika chování ve vztahu k vrstevníkům. Měření jsme 
a) provedli před začátkem intervence, b) provedeme po 3 měsících aplikace inter-
vence. Toto měření bude realizované studenty – realizátory experimentu, pedagogy 
žáků, externími pozorovateli – členy výzkumného týmu. Třetím krokem je samotná 
intervence. 

Zhodnocení problému každého dítěte a vytvoření záznamu 
strukturovaného hodnocení problému

Hodnocení problémů chování ve školním prostředí je do jisté míry proble-
matické. Především subjektivní náboj v záznamech je velkým nebezpečím, dále pak 
zaměřenost hodnotitele na oblasti, které se skutečně vztahují k problémům v chování 
dítěte (srov. Störmer, Vojtová, 2006). Předejít těmto rizikům můžeme kombinací forem 
a nástrojů pozorování. V našem výzkumu jsem nastavili nejdříve dva základní postupy: 
přímé pozorování dítěte ve vyučování a strukturované hodnocení pro hodnocení 
chování. Tato pozorování jsme použili v úvodu naší práce s dětmi, před zahájením 
intervence. Na závěr intervence je provedeme opětovně, rozdíly budou ukazovat 
na efektivitu intervenčních postupů u jednotlivých dětí. Na závěr našeho příspěvku 
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přikládáme Záznamový arch pro monitorování chování, kam pozorovatel zazname-
nává svá zjištění v předem určených intervalech (příloha 1 a 2). 

Diagnostika chování ve vztahu k vrstevníkům
Další formou pozorování chování bylo pozorování sociálních kompetencí dětí. 

Pozorování jsme a) provedli před začátkem intervence, b) provedeme po 3 měsících 
aplikace intervence. Toto pozorování bude realizované studenty – realizátory experi-
mentu, pedagogy žáků, externími pozorovateli – členy výzkumného týmu. V příloze 
č. 3 uvádíme škálu sociálních kompetencí dětí, jejímž účelem je vytvořit základní rámec 
pro diagnostiku problémů chování. Využití této škály zajistí cílené záznamy a orientaci 
pedagoga na diagnostiku chování a jeho problémových projevů. V každé dimenzi je 
přitom možnost specifi kovat další nenabízenou variantu (příloha 3). Škálu využijeme 
opět před a po intervenci. 

Intervence
Rámcem pro vytváření intervenčních postupů jsou tři základní východiska: 

sociální dovednosti jednotlivých dětí, sociální standardy dovedností, příležitost k uče-
ní. Tato východiska intervenčního procesu ilustruje intervenční triangl. Navzájem jsou 
vždy propojené a vymezují aktivity intervence. Standardy srovnáváme s aktuálními 
kompetencemi dítěte a z takového srovnání vycházíme při konstruování situací učení. 
Intervenci vnímáme jako proces, který zohledňuje minulý, současný i budoucí vývoj 
kompetencí dítěte. Proces, který respektuje individuální schopnosti dětí. Vedle stan-
dardů a aktuálního stavu sociálních kompetencí dítěte musíme také pracovat s budou-
cími možnostmi dítěte (s jeho potencialitou). Pracujeme se zónami budoucího vývoje 
individuálního dítěte a s kvalitou vztahů v dané skupině, se zkušenostmi a s možnými 
příležitostmi v konkrétních životních a edukačních situacích a v sociálních sítích dítěte 
(srov. Störmer, Vojtová, 2006). Na jedné straně trojúhelníku stojí sociální dovednosti 
dítěte, jde o stav a jeho kompetence v aktuálním čase, kdy vstupuje do intervenčního 
procesu. Na vrcholu trojúhelníku jsou sociální standardy dovedností, které by dítě 
mělo dosáhnout, jde o obvyklé kompetence u dětí stejného věku. Třetí strana intervenč-
ního trojúhelníku tvoří aktivity a podněty, kterými se v intervenci vytváří příležitosti 
pro učení a rozvoj sociálních dovedností dítěte. Tento rozvoj směřuje k vrcholu trojú-
helníku, ke standardním sociálním dovednostem (intervenční cíle).

Tři hlavní komponenty (postupy) intervence 
Dovednostní (kompetenční) trénink intervence je zaměřen na 1) sociální doved-

nosti (nesmíme opomíjet nedostačivost v jiných oblastech; učení a aktivity spojené se 
školní prací jsou cestou k posilování pocitu kompetence – vede k posilování i v sociální 
interakci…); 2) dovednosti a techniky pro práci v malých skupinách; 3) koordinaci sku-
pinových aktivit.

Ad 1) Dovedností (kompetenční) trénink intervence zaměření na sociální 
dovednosti 
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 Interaktivní vztah mezi vrstevníky – vnímání pozice druhého – empatie jsou 
rozvíjeny následujícími aktivitami. Příklady, které uvádíme, vymezují základní rámec 
pro podporu dítěte v riziku. V tomto rámci si pedagog vytváří další modely konkrétních 
aktivit.

Zásady intervence – realizace a zpětná vazba
Při plánování intervenční aktivit by měl mít pedagog na vědomí:
 že dítě musí být samo aktivní; bez jeho aktivního přístupu by jakékoli příležitosti 

vyšly naprázdno;
 že aktivita dítěte je iniciována, posilována a udržována příležitostí (podněty, sti-

muly) a významem této příležitosti pro vlastní prožívání (zpětnou vazbou);
 že dítě si s sebou nese vlastní zkušenosti ze sociální interakce z jiných prostředí;
 že dítě a jeho chování ovlivňují zkušenosti z interakce přijímané od pedago-

gů a vrstevníků (srov. Helus, 2004, Říčan, 2004, Vojtová, Bloemers, Johnstone, 
2006).

Před realizací intervenčních aktivit by si měl pedagog odpovědět na následující 
otázky:
 zda má pro danou aktivitu jasný výukový cíl;
 zda má dostatek odborných znalostí k tomu, aby mohl dané téma učit;
 zda má připraveny všechny pomůcky a materiály, které bude potřebovat;
 zda odpovídá zvolená aktivita cíli práce;
 jsou zvolené metody a úkoly pro děti adekvátní jejich věku, zájmům a jejich 

potřebám, navazují na jejich předchozí zkušenosti;
 je zvolená motivace dostatečně silná, jakým způsobem bude aktivizovat děti;
 jakým způsobem bude provádět refl exi, hodnocení;
 zda má naplánován dostatek času, aby mohl udělat závěrečnou refl exi s dětmi;
 zda bere ohled na děti jako jednotlivce.

Při realizaci by měl pedagog sledovat:
 zájem dětí;
 vytíženost dětí a jejich aktivitu při jednotlivých činnostech;
 zda děti spolupracují;
 zda děti reagují na jeho otázky;
 zda aktivita respektuje děti, jejich přání a návrhy;
 zda zvolené výukové metody vedou k cíli; 
 způsob využití připravených pomůcek a materiálů;
 zda vhodně poskytuje dětem zpětnou vazbu a povzbuzuje je k dalším krokům;
 jak plyne čas (mít dostatek prostoru pro klidnou závěrečnou refl exi).

Po realizaci intervenční aktivity by měl pedagog provést seberefl exi a upřímně si 
odpovědět: 
 zda dospěl v procesu prevence, intervence k tomu, co bylo jeho cílem;
  zda aktivita a výukové metody byly vhodně zvoleny;
 zda využité pomůcky a materiály podpořily práci dětí;
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 zda klima třídy bylo uvolněné a vztah mezi pedagogem a dětmi je založen na 
vzájemné úctě a důvěře;
 zda se zapojili všichni žáci (srov. Svozilová, 2001; Pavlovská 2004, Vojtová, 

2008)

Zpětnou vazbu orientujeme na úspěchy, na aktivity a prožitky, které se daři-
ly a splnily očekávání. Mapujeme také nedostatky! Jejich identifi kace slouží přede-
vším pro přehodnocení dosavadní intervenční strategie a vytvoření nových příležitostí. 
V dramice téměř po každé aktivitě využíváme tzv. refl exi, hodnocení práce, v níž dbáme 
na to, aby dítě samo refl ektovalo své počínání, úspěchy či neúspěchy, poté necháme 
hovořit skupinu a nakonec učitel dává zpětnou vazbu. Pedagog je facilitátorem, který 
dítě provází na cestě poznání. Nabízí. Nevnucuje. Otevírá dítěti pomyslné dveře pozná-
ní. Součástí refl exe by měla být informace určená dítěti - jak pracovalo, jaký posun udě-
lalo, zároveň by společně celá skupina měla zhodnotit, co se jí podařilo jako skupině. 
Refl exe následující po jednotlivých aktivitách bývají většinou ústní, ale někdy učitel 
zvolí gesto, barevné vyjádření nebo zvukovou refl exi. Závěrečná refl exe většinou probí-
há v kruhu a každý má možnost se k aktivitám vyjádřit. Někdy bývá zařazena i refl exe 
písemná, a to především tehdy, když je potřeba, aby dítě o problému přemýšlelo (srov. 
Pavlovská,2004; Macková, 2007). Učitel by měl mapovat během aktivit i nedostatky, 
které se stávají výzvou pro opravu stávající intervenční strategie (Vojtová, 2008).

Současný stav výzkumu
V době psaní našeho příspěvku jsme v počátcích našeho výzkumu. Proběhla 

první fáze diagnostická, vytvořili jsme metodiku strukturovaného hodnocení chování, 
škály poruchového chování, v současnosti je ověřujeme. Na základě diagnostiky vyví-
jíme metodickou řadu intervenčního programu, se kterým začneme pracovat na začát-
ku příštího školního roku. Za dětmi dojíždíme pravidelně jedenkrát týdně a v průběhu 
intervenčních aktivit s nimi pracujeme. Ve druhé polovině roku 2008 plánujeme dokon-
čit metodickou řadu intervence, provést opětovnou speciální diagnostiku a analyzovat 
průběh a efektivitu intervence. O našich závěrech budeme odbornou veřejnost i nadále 
informovat.

Shrnutí
V příspěvku jsme vás seznámili s výzkumem, který realizujeme spolu se studenty 

katedry speciální pedagogiky. Intervenční program, na kterém pracujeme, bude zamě-
řen na děti v riziku vývoje poruchy chování v podmínkách dětského domova a internátu 
základní školy praktické. 

Příloha č. 1
Záznamové archy 
Záznamový arch pro monitorování chování 1
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Pozorování ve vyučování
Je vhodné pro krátkodobé pozorování jako podklad pro rozhodnutí pedagoga o inter-
venčních postupech.
Zahrnuje následující oblasti:
1. Pozornost

záměrná
interval pozornosti

2. Interakci     
s učitelem     
se spolužákem ve dvojici
se spolužáky ve skupině

2.1. Komunikaci: verbální, nonverbální
s učitelem
se spolužákem ve dvojici
se spolužáky ve skupině
před posluchači

4. Práceschopnost 
5. Schopnost reagovat na pokyny učitele

6. Schopnost dodržovat pravidla 
samostatná
ve skupině
při organizaci pracoviště, při realizaci zadaného úkolu

7. Reakci na hodnocení - pochvalu, pokárání, dobrou a špatnou známku
8. Významné aspekty ovlivňující chování 

Příloha č. 2
Záznamový arch pro monitorování chování 2
Strukturované hodnocení problému (podle Elliott, Place, 2002)
Využívá se pro dlouhodobé hodnocení problému, nevšímá si pouze školního prostředí a cho-
vání žáka v něm, ale i rodinného prostředí, vztahů k vrstevníkům, životní historie žáka.

Strukturované hodnocení 
1. Základní témata

Jaké jsou základní problémy? Koho se týkají? Kdo se na nich podílí, proč?
Zjistit podrobnosti o problému – kdy vznikl, jak dlouho trvá, intenzita, 
okolnosti, následky.
Postoje zainteresovaných osob – žáka samotného, jeho rodičů, učitelů, 
spolužáků.

2. Historie vývoje
Událo se něco v životě žáka, co by mohlo mít vliv na jeho současný problém?

3. Školní výkon
Odpovídá jeho nadání?

►
►

►
►
►

►
►
►
►

►
►
►

•
•

•

•

•
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Vztahy k učitelům.
Vztahy k žákům – pozor na možnost šikany.

4. Zájmy a volnočasové aktivity
Má nějaké zájmy?
Zajímá se vůbec o něco?
Jak tráví volný čas a s kým?

5. Traumatizující události
Nestalo se něco v blízké minulosti, co by mohlo být příčinou nynějších 
problémů?

6. Vztahy v rodině
Nejlepší je pozorováním při rozhovoru.
Kdo mluví především?
Kdo má hlavní slovo?
Kdo je autorita v rodině, pro žáka?

7. Chování dítěte
Nálady.
Vyrovnanost.
Ve třídě, ve volnočasových aktivitách, o přestávkách, při cestě ze a do školy.

Příloha č. 3
Vztah k vrstevníkům (Vojtová, Širůček)

V následujících situacích Jaké chování dítěte odpovídá? 

1.  Spolupracující chování 
s vrstevníky nebo 
podobná situace.

A. Vyžaduje svůj způsob hraní hry.
B. Podřizuje se pokynům druhých, kteří prosazují svůj způsob hry.
C. Vzdává se věcí, se kterými si hraje (na kterých mu záleží), ve prospěch 
kamaráda, kdykoli je o to požádán.
D. Jiná reakce.

2.  Navazování sociálních 
kontaktů s vrstevníky 
nebo podobná situace.

A. Sebevědomý a relaxovaný při kontaktu s dětmi, které nezná.
B. Vyhýbá se sociálnímu kontaktu s vrstevníky, i když je mu poskytnuta příležitost.
C. Přistupuje k vrstevníkům vstřícně, ale je nezkušený ve vedení případné 
konverzace, popř. hry.
D. Jiná reakce.

3. Hierarchie vztahu 
s ostatními dětmi.

A. Vyjadřuje obavy z toho, co si o něm/ní myslí ostatní.
B. Vyjadřuje přesvědčení, že je nadřazen svým vrstevníkům.
C. Neumí vystoupit proti nesmyslnému názoru vrstevníka.
D. Jiná reakce.

4.  Přátelství s vrstevníky, 
které dítě zná nebo 
podobná situace.

A. S přáteli často soutěží, vyzývá je k soutěživým hrám (karty, stolní hry, 
atd.).
B. Pomáhá přátelům s jejich úkoly a povinnostmi.
C. Je nepřátelský vůči vrstevníkům, kteří se snaží skamarádit s jeho vlastními kamarády.
D. Jiná reakce.

5.Zralost reakce na 
ostatní děti

A. Časté případy hádek nebo prudkých výbuchů hněvu s vrstevníky.
B. Dělá nevraživé poznámky o vrstevnících.
C Vrstevníky často kontaktuje, oslovuje jménem.
D. Jiná reakce.

•
•

•
•
•

•

•
•
•
•

•
•
•
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6. Vůdcovství A. Dává vrstevníkům časté rozkazy.
B. Vyžaduje poslušnost.
C. Umí se podřizovat názorům většiny.
D. Jiná reakce.

7.  Podřízení se normám 
vrstevnické skupiny

A. Ignoruje pravidla uznávaná ve vrstevnické skupině.
B. Zúčastňuje se skupinových aktivit, ale pouze pasivně.
C. Častá frekvence imitace vrstevnického chování.
D. Jiná reakce.

8.  Provokace ostatních A. Častá frekvence verbálně provokativního chování k vrstevníkům. 
B. Častá frekvence fyzické provokace vrstevníků.
C. Častá frekvence ničení majetku vrstevníků.
D. Jiná reakce.

9. Pomoc vrstevníkům A. Vnímá neštěstí (nejistotu) kamaráda, snaží se bez váhání pomoci..
B. Vnímá nesnáze kamaráda, ale s podporou váhá.
C. Ignoruje snahy vrstevníků, kteří hledají jeho podporu a útěchu.
D. Jiná reakce….

10.  Agresivita vůči 
vrstevníkům

A. Používá racionální argumenty, aby přesvědčil vrstevníky.
B. Vynakládá zjevný nátlak k prosazení svého názoru.
C. Užívá fyzického vyhrožování, aby ostatní k něčemu donutil.
C. Jiná reakce….

11.  Respekt ze strany 
ostatních

A. Děti ho respektují.
B. Děti se mu/ji vysmívají.
C. Děti ho/ji ignorují.
D. Děti ho/ji záměrně izolují.
E. Jinak.

ENFORCING COMPETENCIES IN CHILDREN 
WITH THE RISK OF BEHAVIORAL DISORDER IN 
CONDITIONS OF CHILDREN’S HOME AND PRACTICAL 
PRIMARY BOARDING SCHOOL

Abstract: Drama education within the process of prevention and intervention of 
behavioral disorder risk in conditions of children’s home and practical primary boarding 
school. Research presentation.

Keywords: Prevention, intervention, behavioural disorder risk, development 
risk factor, institutional care, social competencies, social stability, social relationship, 
special education diagnostics assessment, structured evaluation, intervention principles, 
intervention triangle, drama in education, refl ection. 
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ÚROVEŇ ŠKOLSKEJ ZRELOSTI 
A INTELEKTOVÁ ÚROVEŇ DETÍ ZO 

SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENÉHO PROSTREDIA 
V KONTEXTE (NE)ABSOLVOVANIA 

PREDŠKOLSKEJ PRÍPRAVY

Dagmar KOPČANOVÁ

Abstrakt: Autorka vo svojom príspevku prináša skúsenosti z práce školského 
psychológa s deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia, pričom porovnáva výsledky 
dvoch použitých diagnostických metód: testu intelektových schopností a testu školskej 
pripravenosti (Göppingen) medzi tromi skupinami detí: a) deti ktoré navštevovali predš-
kolské zariadenie, b) tie ktoré neprešli žiadnou predškolskou prípravou, c) deti ktoré 
absolvovali prvý polrok prípravného (nultého) ročníka.

Kľúčové slová: duševné schopnosti, školská zrelosť, školský psychológ, deti zo 
sociálne znevýhodnených skupín

Školská zrelosť, inak povedané spôsobilosť, či pripravenosť na školu, je komplexným 
indikátorom stupňa vyspelosti a schopnosti dieťaťa bezproblémovo sa vpraviť do výchovno-
vzdelávacieho procesu. Znamená dosiahnutie takého stupňa vývinu, ktorý umožňuje dieťaťu 
úspešné osvojenie školských znalostí. Na zvládnutie školy musí byť dieťa pripravené nielen po 
stránke fyzickej a motorickej, ale aj po stránke rozumovej, sociálnej  citovej a rečovej.

Pokiaľ ide o psychickú vyspelosť, je potrebné vziať do úvahy predovšetkým 
stupeň vnímania, grafomotoriky, rozumového poznávania, vývin reči, psychomotorické 
tempo a pozornosť. Emocionálnu a sociálnu zrelosť charakterizuje emocionálna stabi-
lita, odolnosť voči frustrácii a schopnosť prijať i prípadný neúspech, schopnosť odlúčiť 
sa od matky, podriadiť sa autorite a začleniť sa do kolektívu vrstovníkov.

Viaceré štúdie (Farkašová, E. 2007, Hennelová, K. 2007, Dočkal, V., Kopčanová, 
D. Farkašová, E., 2007), ale aj výsledky OECD-PISA (2006) poukazujú na to, že deti, 
ktoré nemali pred začiatkom školy vo svojom prostredí dostatok spoločensko-kultúrnych 
stimulov, resp. neabsolvovali predškolskú prípravu, mávajú neskôr problémy so zvládnu-
tím požiadaviek školy a naopak.

V Strednej a Výchovnej Európe sa problém nedostatočnej stimulácie a prípravy 
detí na školu týka najmä rómskych detí, u ktorých je spravidla percento zaškolenos-
ti v materskej škole veľmi nízke v porovnaní s majoritnou populáciou. Aj vzťah me-
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dzi školskou úspešnosťou a socio-ekonomickým statusom nemožno ignorovať, i keď 
úspešnosť, alebo neúspešnosť detí v škole ovplyvňuje predovšetkým ich talent, učebný 
potenciál a ochota učiť sa. Nedávno realizovaný štandardizačný výskum testu SON–R 
2 1/2-7 na Slovensku potvrdil, že rozdiely medzi výkonmi rómskych a nerómskych detí 
boli viac späté s účinkami stimulácie v socio-kultúrnom prostredí než etnickým pôvo-
dom. (Dočkal,V., Kopčanová, D., Farkašová, E., 2007). Pravdou však je, že skúmané 
deti boli tie, ktoré navštevovali predškolské zariadenie. 

Deťom, ktoré neabsolvovali predškolskú prípravu pred vstupom do školy môže však 
významne pomôcť aj tzv. nultý ročník základnej školy. Jeho úlohou je v priebehu jedného 
školského roka akcelerovať vývin dieťaťa tak, aby dieťa po jeho absolvovaní bolo schop-
né začleniť sa do výchovno-vzdelávacieho procesu a zvládlo požiadavky prvého ročníka 
základnej školy. Zriadenie nultého ročníka vychádza z potreby pomôcť deťom, ktoré po-
chádzajú zo sociálne a výchovne nedostatočne podnetného prostredia alebo nenavštevovali 
predškolské zariadenie a z rozličných dôvodov majú odloženú povinnú školskú dochádzku. 

Cieľ výskumu: zistiť, či a nakoľko sa výkony v teste školskej zrelosti sociál-
ne znevýhodnených detí, ktoré navštevovali predškolské zariadenie, (resp. absolvovali 
aspoň 6 –8 mesiacov nultom ročníku v ZŠ) odlišujú od výkonov tých detí, ktoré pred 
školou nemali vôbec žiadnu prípravu. Uvedené výsledky porovnať aj s úrovňou intelek-
tových schopností detí pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia dosia-
hnutých v neverbálnom teste SON-R 2 1/2-7.

Základné hypotézy: 
Predpokladáme, že v teste školskej zrelosti (Göppingen) sa prejavia významné 
rozdiely medzi deťmi, ktoré neabsolvovali predškolskú prípravu a tými, ktoré 
túto prípravu absolvovali v MŠ.
Predpokladáme, že deti, ktoré navštevovali MŠ budú mať lepšie výsledky v teste 
školskej zrelosti ako deti, ktoré absolvovali prvý polrok v nultom ročníku
Predpokladáme, že medzi deťmi v daných troch skupinách môžu byť štatisticky 
významné rozdiely aj vo výkonoch v neverbálnom teste SON-R 2 1/2-7.
Predpokladáme, že medzi ľavorukými a pravorukými deťmi bude vo výkonoch 
štatisticky významný rozdiel

Použité testy: 

a) Göppingen – najznámejšia screeningová metóda zisťovania úrovne školskej zrelosti, 
používaná v pedagogicko-psychologických poradniach už takmer štyri desaťročia. 
Pozostáva z desiatich subtestov: 1. Postihovanie tvaru a schopnosť rozlišovania 2. Jem-
ná motorika; 3. Postihovanie vzťahov veľkosti, množstva a poradia; 4. Pozorovacia 
schopnosť; 5. Kritické pozorovanie; 6. Schopnosť koncentrácie; 7. Schopnosť zapamä-
tania; 8. Chápanie názorných predmetov a situácií; 9. Chápanie reči a obsahu; 10. Ná-
znak všeobecného vývinu.

b) SON-R 2 1/2-7. Individuálny neverbálny test pozostávajúci zo 6 subtestov: Mozaiky, 
Kategórie, Skladačky, Analógie, Situácie a Vzory. Subtesty majú väčšinou dve úrovne 

1.

2.

3.

4.
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obťažnosti úloh. Uvedená metodika je určená deťom predškolského veku a na začiatku 
školskej dochádzky a prostredníctvom nej možné určiť úroveň kognitívnych schopností 
detí v predškolskom, resp. ranom školskom veku. 

Použité štatistické metódy: Použili sme analýzu rozptylu (ANOVA) Welchov a Bro-
wn_Forsythe test, Tukeyho HSD, Tamhaneho test a ďalej testy pre dve nezávislé pre-
menné pre otestovanie rozdielov skupinových priemerov podľa laterality. 

Výsledky: 
Nakoľko robustné testy Welchov test aj Brown_Forsythe-ho test namerali rozdiel-

nu signifi kantnosť medzi skupinami, pre IQ aj pre GHS sme odmietli nulovú hypoté-
zu o rovnosti priemerov a ďalej sme skúmali, ktoré porovnávané dvojice úrovní faktora 
(I a J) majú alebo nemajú štatisticky významný rozdiel skupinových priemerov. Tu sme 
pre GHS použili Tukeyho HSD test, ktorého výsledky sú v nasledujúcej tabuľke č. 1:

Tab. č. 1
Dependent Variable: Gop - hrube skore
Tukey HSD

(I) Skupina (J)Skupina

Mean 
Difference 

(I-J) Std. Error Sig.

95% Confi dence Interval

Lower Bound Upper bound

neabsolvoval skolku absolvoval skolku -16,667* 5,137 ,009 -29,50 -3,84

nulty rocnik -11,889 5,137 ,073 -24,72 ,94

absolvoval skolku neabsolvoval skolku 16,667* 5,137 ,009 3,84 29,50

nulty rocnik 4,778 5,137 ,627 -8,05 17,61

nulty rocnik neabsolvoval skolku 11,889 5,137 ,073 -,94 24,72

absolvoval skolku -4,778 5,137 ,627 -17,61 8,05
* The mean difference is signifi cant at the.05 level

Podľa tejto tabuľky vidieť, že v prípade Goppingenovho testu podľa dosiahnu-
tých hrubých skóre:

 
skupinové priemery neabsolvoval škôlku – absolvoval škôlku - a vice versa - sa 
štatisticky významne líšia, p hodnota (Sig) je 0,009
medzi skupinovými priemermi nultý ročník – neabsolvoval škôlku – nie je šta-
tisticky významný rozdiel, p hodnota (Sig) je 0,073 
medzi skupinovými priemermi nultý ročník – absolvoval škôlku – nie je štatis-
ticky významný rozdiel, p hodnota (Sig) je 0,627.

Pre IQ SON sme použili Tamhaneho test, ktorý je určený pre prípady nerovnaké-
ho rozptylu úrovní faktorov, ktorého tabuľka je nasledujúca:

•

•

•
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Tab.č.2
Dependent Variable: iq
Tamhane

(I) Skupina (J)Skupina

Mean 
Difference 

(I-J) Std. Error Sig.

95% Confi dence Interval

Lower Bound Upper bound

neabsolvoval skolku absolvoval skolku -18,333* 5,641 ,022 -34,04 -2,63

nulty rocnik -9,889 4,118 ,087 -20,96 1,18

absolvoval skolku neabsolvoval skolku 18,333* 5,641 ,022 2,63 34,04

nulty rocnik 8,444 6,039 ,457 -7,96 24,85

nulty rocnik neabsolvoval skolku 9,889 4,118 ,087 -1,18 20,96

absolvoval skolku -8,444 6,039 ,457 -24,85 7,96
* The mean difference is signifi cant at the.05 level
Z tejto tabuľky pozorujeme, že v súvislosti s IQ SON:

skupinové priemery neabsolvoval škôlku – absolvoval škôlku - a vice versa - sa 
štatisticky významne líšia, p hodnota (Sig) je 0,022;
medzi skupinovými priemermi nultý ročník – neabsolvoval škôlku – nie je šta-
tisticky významný rozdiel, p hodnota (Sig) je 0,087;
medzi skupinovými priemermi nultý ročník – absolvoval škôlku – nie je štatis-
ticky významný rozdiel, p hodnota (Sig) je 0,457. 

Pre názornosť ďalej uvádzame grafy priemerov úrovní faktora (skupinové priemery):

Graf č. 1. Skupinové priemery (priemerné IQ skóre v SON-R 21/2-7)

•

•

•
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Graf. č. 2 Skupinové priemery (priemerné hrubé skóre v GOP)

Graf č. 3 Štatistické výsledky - IQ SON-R 21/2-7 a porovnanie medzi skupinami
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Štatistické výsledky - test ŠZ Göppingen a porovnanie medzi 
skupinami

Graf č. 4

Porovnanie výsledkov medzi pravoručnými a ľavoručnými deťmi
Na základe použitia parametrických aj neparametrických testov (viď tab. č. 3) 

sme zistili, že medzi skupinovými priemermi nie je štatisticky významný rozdiel. Ná-
zornejší prehľad štatistických výsledkov uvádzame v grafe č. 5 a 6.

Tab. č.3
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Lateralita2 N AM SD t-hodnota Sig.testu U-hodnota Exact Sig.
IQ SON pravák 20 67,00 12,81

ľavák 7 65,14 15,53 0,313 0,757 57,500 0,498
GHS pravak 20 47,30 12,96

ľavák 7 40,86 11,33 1,246 0,237 46,500 0,198

Porovnanie priemerných skór IQ SON a GOP podľa laterality
Premenné Opisné štatistiky Parametrický t-test Mann-Whitney

Opisné štatistiky dotazníka GOP podľa skupiny 1
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Graf č. 5

Graf č. 6
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Zhrnutie výsledkov a závery:

Hypotéza č. 1 sa potvrdila: rozdiel medzi deťmi, ktoré neabsolvovali predškol-
skú prípravu, a tými, ktoré túto prípravu absolvovali v MŠ, je štatisticky vý-
znamný.

Hypotéza č. 2 sa tiež potvrdila: deti, ktoré navštevovali MŠ, mali lepšie vý-
sledky v teste školskej zrelosti ako deti, ktoré absolvovali prvý polrok v nultom 
ročníku, nakoľko išlo o deti s odkladom školskej dochádzky.

Medzi deťmi v daných troch skupinách boli štatisticky významné rozdiely aj 
vo výkonoch v neverbálnom teste SON-R 2 1/2-7.

Rozdiel medzi ľavorukými a pravorukými deťmi nebol štatisticky významný, 
nakoľko išlo skôr o náhodný rozdiel a výsledky nemožno pripísať konkrétnemu 
faktoru

Je samozrejmé, že získané výsledky sa nedajú celkom zovšeobecniť pre 
málopočetnú vzorku. Sú však konkrétnym príkladom výkonov detí zo sociálne 
hlboko znevýhodneného prostredia. Výsledky budú mať aj dôležitý praktický prí-
nos na konkrétnej škole a aj v školskom prostredí mestskej časti, nakoľko tieto 
deti sa od septembra 2008 stanú žiakmi prvého ročníka ZŠ a daná informácia 
môže pomôcť učiteľom, ktorí si budú môcť postaviť reálne učebné ciele v jednot-
livých učebných predmetoch pre každého príslušného žiaka. Rovnako aj učitelia 
iných škôl mestskej časti tieto poznatky môžu primerane využiť. Pred školským 
psychológom stojí teraz ďalšia úloha, t.j. pomáhať vo vypracovaní programov vy-
užívaných vo výchovno-vzdelávacom procese tak, aby bol pre každého žiaka ušitý 
na mieru jeho konkrétny výchovno-vzdelávací program, rešpektujúci mieru jeho 
kognitívnych schopností. V tomto prípade vidieť, že veľké množstvo detí v tejto 
škole vzhľadom na slabšie kognitívne schopnosti bude musieť byť integrovaných 
ako deti zo špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami. Len tak môžeme do-
siahnuť rovnocenný prístup a kvalitu vzdelávania pre deti zo sociálne znevýhod-
neného prostredia. 

THE LEVEL OF SCHOOL MATURITY AND 
INTELLECTUAL LEVEL OF CHILDREN FROM 
SOCIALLY DISADVANTAGED SETTINGS IN THE 
CONTEXT OF (NON -) PARTICIPATION IN THE SCHOOL 
PREPARATION 

Abstract: The author brings experience of school psychologist working with 
children from socially disadvantaged settings, whereby comparing the results of two 
diagnostic methods: the non-verbal test of intellectual abilities (SON-R 2 1/2 -7) and the 
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school maturity test (Göppingen) among three groups of children: a) those who attended 
kindergarten, b) those who did not attend any kindergarten and c) children who absolved 
fi rst half-year of the preparatory (zero) grade.

Keywords: intellectual abilities, school maturity, school psychologist, children 
from socially disadvantaged setting.
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ZAŤAŽENIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
POLYCHLÓROVANÝMI BIFENYLMI

NA VÝCHODE SLOVENSKA

Tatiana KIMÁKOVÁ 

Abstrakt: Príspevok je venovaný kvalite životného prostredia a vplyvu polych-
lórovaných bifenylov (PCB) na jeho kvalitu. PCB sú charakterizované z historického 
hľadiska, sú opísané ich cesty v atmosfére, hydrosfére a litosfére. Ďalšia časť článku je 
venovaná situácii s PCB na Slovensku a pôsobeniu na organizmus zvierat i človeka, ako 
aj súčasným trendom výskumu týchto látok.

Kľúčové slová: PCB, životné prostredie, atmosféra, hydrosféra, litosféra, zdra-
vie, kvalita, polutant, škodlivosť, výskum

Úvod
Ekológia je náuka o vzájomných vzťahoch a vplyvoch človeka a životného pro-

stredia v  globálnom ekosystéme Zeme prebiehajúcich vo výrazných kompetatívnych 
interakciách foriem života. Podobne ako antropoekológia sleduje prírodné i spoločen-
ské (psychosociálne, ekonomické a iné) zákonitosti vzťahu a vývoja spoločenstiev. 
V ére začiatku tretieho tisícročia je pre ľudský rod ekológia človeka i fi lozofi ou prežitia“ 
(Klein a Bencko, 1997). 

 Životné prostredie je navzájom prepojený celok, v ktorom žiadna časť nepôsobí 
na ostatné izolovane. Odráža sa to aj v jeho pôsobení na organizmus človeka. Mnohé z či-
niteľov prostredia sú pre náš život a  zdravie nevyhnutne potrebné, iné môžu v kladnom 
či zápornom zmysle nadobúdať prechodne rôzne veľký význam, bez niektorých sa doká-
žeme zaobísť a iným sa musíme vyhýbať a odstraňovať ich zo svojho prostredia. Človek 
pretváral prostredie v ktorom žil, aby si vytváral vhodné podmienky na svoju existenciu 
(Ághová a kol., 1993). Tvorba vhodného prostredia pre ľudskú spoločnosť priniesla popri 
mnohých pozitívnych podnetoch a vplyvoch i mnoho negatívnych zásahov. 

V poslednom období sa zaznamenáva celosvetový nárast priemyselnej činnosti 
a tým i výrazné znečistenie životného prostredia toxickými látkami. Toxické polutan-
ty sú perzistentné látky, ktoré pretrvávajú v prostredí dlhú dobu. Môžu sa kumulovať 
a vstupovať do potravinového reťazca so všetkými nežiadúcimi účinkami na organiz-
mus zvierat a ľudí. 
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Medzi mimoriadne toxické chemické látky patria polychlórované bifenyly 
(PCB). Pre veľmi dobré fyzikálne a chemické vlastnosti našli PCB široké použitie v rôz-
nych odvetviach priemyslu (Podhradská a Šak; 1987). Ich škodlivé účinky sa tak ako 
v minulosti i dnes dostali do centra pozornosti mnohých popredných vedeckých osob-
ností doma i vo svete. 

Charakteristika PCB
Polychlórované bifenyly (PCB) sú priemyselne vyrábané chemické látky. V  ži-

votnom prostredí sa prirodzene nenachádzajú. Environmentálny transport PCB je kom-
plexný a globálny proces. Dostávajú sa do ovzdušia, do vody a jej sedimentov i do pôdy 
(Chriašteľ a kol., 2004).

Polychlórované bifenyly sú chlórované deriváty jednoduchej aromatickej zlú-
čeniny – bifenylu. Bifenyl je aromatický uhľovodík, v ktorom sú jednoduchou väzbou 
spojené dve benzénové jadrá. Do skupiny PCB patrí 209 zlúčenín, v technických zme-
siach je ich zastúpených menej, len niekoľko desiatok. PCB boli prvýkrát pripravené 
v roku 1881. Priemyselne sa začali vyrábať v USA v roku 1929 a neskôr ich nasledo-
vali ďalšie vyspelé štáty sveta (Safe, 1992). Celkové množstvo PCB, vyrobené od roku 
1929, sa odhaduje na 1,2 až 1,5 milióna ton. PCB sú zaradené do skupiny karcinogénov. 
V súčasnosti je ich výroba a používanie zakázané. 

Československo produkovalo PCB v období rokov 1959-1984 v chemickom zá-
vode Chemko Strážske a bolo tiež ich významným exportérom (výrobky Delor, Hyde-
lor, Delofet, Delorit a Delotherm) (Chriašteľ a kol., 2004). V tomto období sa vyrobilo 
21 500 ton pruduktov. Najintenzívnejšia výroba bola v rokoch 1974 až 1983, kedy sa 
ročne produkovalo 1 200 až 2 000 ton. Z uvedeného aspektu bol východoslovenský región 
zaradený medzi rizikové lokality, čo potvrdzovali aj nálezy pozitívnych vzoriek v pravi-
delnom monitoringu poľovnej zveri a rýb v SR (Košutzký a Šalgovičová, 2003). 

Rozvoj moderných analytických metód umožňuje získať dokonalejšie a úplnej-
šie informácie o koncentrácii PCB v pôde, vode, vo vzduchu, v potravinách i v jednotli-
vých tkanivách organizmov zvierat a ľudí, v mlieku, vlasoch a pod. PCB sa v súčasnosti 
stanovujú metódou plynovej alebo kvapalinovej chromatografi e. 

PCB v životnom prostredí
 PCB patria medzi organické polutanty, ktorých prítomnosť bola identifi kovná 

takmer vo všetkých zložkách globálneho ekosystému Nízka vodná rozpustnosť a vy-
soká hydrofóbnosť týchto zlúčenín sú príčinou ich akumulácie v životnom prostredí 
a v článkoch potravinového reťazca (Veber a Kredl, 1991).

 Polychlórované bifenyly sú vysoko stabilné organické zlúčeniny, ktoré majú 
vynikajúce 

 Prienik PCB do environmentálneho prostredia závisí predovšetkým od spôsobu 
ich použitia. Ten je možné rozdeliť na použitie PCB v otvorených a uzavretých systé-
moch. 

 Za otvorené systémy možno považovať tie, z ktorých PCB nie je možné zachy-
távať a ich použitie vedie v konečnom dôsledku ku kontaminácii životného prostredia. 
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Vo väčšine krajín boli už v minulosti prijaté opatrenia na obmedzenie, resp. zrušenie 
takýchto aplikácií.

Išlo o aplikáciu PCB v mazadlách, tušoch impregnačných materiáloch, vo far-
bách, v lepidlách, voskoch, aditívach do omietok, tesniacich kvapalinách, hasiacich lát-
kach, imerzných olejoch, pesticídoch, v bezuhľovom kopírovacom papieri, pridávali 
sa dokonca i do rúžov a mnohých do ďalších materiáloch (Internetový zdroj 1, Murín 
a kol., 2007).

Atmosféra
I napriek nízkej prchavosti sa počas životného cyklu produktov, ktoré obsahujú 

PCB, dostávajú do ovzdušia určité množstvá. PCB sú prítomné v atmosfére prevažne 
v plynnej fáze. Podiel PCB v pevnej fáze vo forme častíc závisí na teplote okolitého 
vzduchu a tlaku vyparovania špecifi ckého kongenéru. Vyššia koncentrácia PCB vo fáze 
častíc vzniká pri nízkych teplotách a tlakoch vyparovania. Celkové množstvo atmosfé-
rických PCB sa odhaduje na 10 000 až 100 000 kg (Internetový zdroj 2). 

Ďalšie znečistenie pochádza zo spaľovacieho procesu priemyselného, komunál-
neho a nemocničného odpadu a z vyparovania PCB z pôdy (najmä skládok) a vody. 
Vznikajú napríklad pri spaľovaní odpadov, kedy chlór zo spaľovaných plastov (PVC) 
reaguje s fenolmi, pochádzajúcimi z papiera a dreva (Veber a Kredl, 1991). 

Významným zdrojom znečistenia sú úniky PCB z priemyslu, t. j. z priesakov 
a únikov z elektrických zariadení (kondenzátorov a transformátorov), z priemyselných 
havárií (explózie transformátorov. 

Tab. č. 1 Priemyselné použitie PCB (Hegyi a Mistrík, 2001)
Otvorené systémy
(tie, z ktorých úniky PCB nemožno 
zachytiť a ich používanie vedie ku 
kontaminácii prostredia)

Uzavreté systémy

• plastifi kátory na báze PCB
• bezuhlíkový kopírovací papier
• lubrifi kátory
• súčasti tlačiarenských tuží
• impregnačné materiály
• súčasti lepidiel
• súčasti voskov
• aditíva do cementov a omietok
• materiál na mazanie odlievacích 

foriem

• chladiace kvapaliny 
v transformátoroch

• dielektrické kvapaliny v malých 
a veľkých kondenzátoroch

• ohňovzdorné a teplonosné 
antikorózne hydraulické kvapaliny 
v banských zariadeniach a vákuových 
pumpách

• teplonosné médiá 

Odhaduje sa, že až 20 % použitého množstva PCB sa dostáva do životného pro-
stredia, z toho 5 % do ovzdušia a 10–15 % do vody, a to buď priamo alebo cez pôdu 
(Chriašteľ a kol., 2003). Uvádza sa, že vyššia koncentrácia PCB môže byť v mestských 
oblastiach a pri vyšších teplotách ovzdušia. V interiéroch je vyššia koncentrácia ako 
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v exteriéroch (Internetový zdroj 2). Na Slovensku boli hodnoty namerané vo vzduchu
v okolí kontaminovaných Michaloviec do 1 700 ng/m3 (Kočan a kol., 2001).

Hydrosféra a litorsféra
PCB sú vo vode minimálne rozpustné, preto sú vo vodnom prostredí adsorbované 

na sedimenty a ďalšie organické súčasti. Najväčšia časť PCB sa do vodných ekosysté-
mov dostala vypúšťaním priemyselných odpadových vôd do riek, jazier a prímorských 
oblastí a únikom z otvorených systémov (Hegyi a Mistrík, 2001).

Podľa dostupných literárnych údajov sa až 90 % PCB nachádza v pôde, ktoré sa 
neustálou cirkuláciou uvoľňujú do atmosféry. Z pôdy bývajú PCB vymývané nevýraz-
ne (s výnimkou silných dažďov). V pôdach býva proces biodegradácie veľmi pomalý. 
Z pôdy sa PCB dostávajú do rastlín a následne potravinovým reťazcom do tiel živočí-
chov (Trnovec a Palúchová, 2006).

PCB na území Slovenska
Československo produkovalo PCB v období rokov 1959–1984 v chemickom 

závode Chemko Strážske a bolo tiež ich významným exportérom (výrobky Delor, Hy-
delor a Delotherm) (Chriašteľ a kol., 2004). V týchto rokoch sa tu ofi ciálne vyrobilo 
21 482 ton výrobkov na báze PCB, pričom vzniklo viac než 1 000 ton odpadu. Odha-
duje sa, že počas výroby uniklo niekoľko desiatok ton do odpadového kanála podniku 
a kontaminovalo rieku Laborec a tým aj Zemplínsku Šíravu. Z uvedeného aspektu bol 
východoslovenský región zaradený medzi rizikové lokality, čo potvrdzovali aj nálezy 
pozitívnych vzoriek v pravidelnom monitoringu poľovnej zveri a rýb v SR (Košutzký, 
a Šalgovičová, 2003). 

PCB látky sú už niekoľko desaťročí problémom Zemplína. Koncentrácie PCB 
v pôdach v tejto oblasti sú jedny z najvyšších vo svete. 

Prvé informácie o škodlivosti PCB
Na potenciálne nebezpečie PCB vo vonkajšom prostredí upozornil Jensen v roku 

1966, ktorý zmeny v reprodukčnej schopnosti vtákov vo Švédsku spájal s obsahom PCB 
v tkanivách.

Kuratsune (1969) bol jeden z prvých, ktorý poukázal na závažnosť problematiky 
poškodenia ľudského zdravia PCB v súvislosti s chorobou „Yusho“. V roku 1968 došlo 
v Japonsku k hromadnej otrave 1200 osôb (22 z nich zomrelo) po požití ryžového oleja, 
ktorý bol v dôsledku netesnosti vyhrievacieho potrubia v potravinárskom závode konta-
minovaný PCB v množstve 2-3 g.kg-1. Otrava bola pomenovaná ako ochorenie „Yusho“ 
(choroba z ryžového oleja).

Nielen v minulosti, ale aj v súčasnosti stredobodom pozornosti potenciálne-
ho poškodenia zdravia sú zvýšené hladiny PCB v rôznych potravinách. Množstvo 
experimentov a výskumov potvrdilo škodlivosť PCB, ich negatívny vplyv na ľudské 
zdravie.
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Pôsobenie PCB v ľudskom organizme 

PCB prenikajú do organizmu cez kožu, dýchací a tráviaci systém. Poškodzujú 
kožu a porušujú funkciu vnútorných orgánov. Vyvolávajú enzymatické poruchy, bioche-
mické zmeny s následnými morfologickými zmenami, pri vysokej a dlhodobej intoxiká-
cii i smrť u zvierat a ľudí (Šak 1978; Bilčík a kol., 1978; Teleha a kol., 1983). 

PCB sa bioakumulujú v tukových tkanivách zvierat a ľudí. Vysoké koncentrácie sú 
spojené so závažným kožným ochorením (napr. acne chlorina), pigmentačnými zmenami 
pokožky a nechtov, podráždením očí, poruchami funkcií pečene (tuková degenerácia peče-
ne). PCB spôsobujú podráždenie dýchacieho traktu, bolesti hlavy, závraty, depresie, stratu 
pamäti, nervozitu, únavu, impotenciu a iné ďalšie ťažkosti. Ich prítomnosť v organizme spô-
sobuje poruchy v  imunitnom systéme, znížené koncentrácie dopamínu v strednom mozgu, 
pokles hladín koncentrácií hormónov T3 a T4. Negatívne účinky počas intrauterinného vý-
voja sa prejavujú v nižšej hmotnosti mláďat, boli pozorované zmeny v postnatálnom vývoji. 
U ľudí sa predpokladá aj zvýšené riziko výskytu nádorov prsníka, endokrinné a reprodukčné 
poruchy (Trnovec a Palúchová, 2006; Murín a kol., 2007, Internetový zdroj 3).

Negatívne účinky PCB na organizmus zvierat a ľudí 
 PCB prenikajú do organizmu cez kožu, dýchací a tráviaci systém. Poškodzujú 

kožu a porušujú funkciu vnútorných orgánov. Vyvolávajú enzymatické poruchy s ná-
slednými morfologickými zmenami, pri vysokej a dlhodobej intoxikácii i smrť u zvierat 
a ľudí (Šak 1978; Bilčík a kol., 1978; Teleha a kol., 1983). 

Výskum PCB na Slovensku v 80. rokoch minulého storočia 
v čase ich výroby v Chemku Strážskom

Už v roku 1978 publikoval svoju prácu „Príspevok k profesionálnym dermató-
zam vyvolaným chlórovanými bifenylmi a k ich prevencii“ Doc. MUDr. Michal Šak, 
CSc., dermatovenerológ z Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Koši-
ciach. Ako prvý sa na našom území začal zapodievať výskumom PCB u pracovníkov, 
exponovaných touto chemikáliou počas pracovného procesu. K nemu sa po čase pridali 
ďaší vedecko-výskumní pracovníci z Lekárskej a Prírodovedeckej Fakulty UPJŠ v Ko-
šiciach ako napr. prof. Ing. Juraj Guzy, CSc., prof. MUDr. Konštantín Barna, DrSc., 
Doc. MUDr. František Longauer, CSc., Doc. MUDr. Bilčík, CSc., Doc. MUDr. Jozef 
Andrašina, CSc., prof. MUDr. Ivan Ahlers DrSc., Ing. Viera Rozdobuďková, MUDr. Ma-
rieta Podracká, CSc.,. a iní. Zásluhou týchto osobností vznikli práce ako „PCB a oxidač-
ná fosforylácia pečeňových mitochondrií potkanov“, „Vplyv deloru 103 na metabolické 
parametre glycidového metabolizmu pečene“, „Polychlórované difenyly a metaboliz-
mus pečene potkanov“ a mnohé iné. 

Súčasný výskum PCB na Slovensku
Niektoré pedagogické i vedecké osobností z rôznych školských, vedeckých 

a iných pracovísk sa i v súčasnosti zaoberajú výskumom PCB. Menovite napr. prof. 



320

MUDr. Trnovec Tomáš, DrSc., MUDr. Palkovičová Ľudmila, Ing. Kočan Anton, CSc. 
zo SZU Bratislava, z LF UPJŠ v Košiciach prof. MUDr. Tajtáková Mária, CSc., z Regi-
onálnej veterinárnej správy v Michalovciach MVDr. Hajduk Jozef, z ďalších vedeckých 
i štátnych inštitúcií Ing. Rozdobuďková Natália, Ing. Marta Fratričová, Doc. Ing. Kata-
rína Dercová, PhD., Peadr. Martin Murín a mnohí iní. 

V máji 2007 v Michalovciach sa konala konferencia na tému PCB, s výsledkami 
najnovších výskumov. Je potrebné zdôrazniť, že súčasní odborníci robia výskum v čase, 
kedy výroba PCB bola dávno odstavená (rok 1984). V súčasnosti môžu zisťovať zmeny 
v organizme ľudí, ale s kožným poškodením, ktoré bolo aktuálne v dobe výroby PCB, 
sa dnes stretnúť už nemôžu. Záver

PCB aj v súčasnosti predstavujú vážny zdravotnícky problém. Táto problematika 
je vysoko aktuálna najmä v Košickom kraji, v okolí Michaloviec, na území Zemplína. 
Z tohto dôvodu je dôležité sledovať zaťaženosť životného prostredia PCB, ich prienik 
do potravinového reťazca a pozorovať zdravotný stav obyvateľov, žijúcich v tomto pro-
stredí. 

STRAINING OF THE ENVIRONMENT BY
POLYCHLORINATED BIPHENYLS IN EAST SLOVAKIA

Abstract: This article focuses on the quality of the environment and effects that 
polychlorinated biphenyls (PCB) have on it. PCBs are characterized in the historical 
point of view; they make their way through atmosphere, hydrosphere and lithosphere. 
Another part of the article focuses on the situation concerning PCB in Slovakia and the 
effects it has on animals and human being, and also on the current trend in research of 
these substances.

Keywords: PCB, environment, atmosphere, hydrosphere, lithosphere, health, 
quality, pollutants, harmfulness, research
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